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ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଏବଂ ଏକମାତ ସ"ୂ$ ଓଡ଼ି ଆ ମାସି କ ସାହି ତ ଇ-ପତି କା

ଆସ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ି ବା ଓ ପଢ଼ାଇବା

ପତି .ାତା - ସ"ାଦକ
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‘ଆହାନ’ ଇ-ପତି କାେର ପ$
ୂ  ତଃ େମୗଳି କ, अପକାଶି ତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହW
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ\ବ / ଦାୟି ତ ରହି ବ
ନାହW େଲଖାେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା ସମ] ତଥ ଏବଂ ବି ଚାର େଲଖକ,ର ସ"ୂ$
ନି ଜସ , ତାହା ଉପେର ସ"ାଦକ କି ^ା ପକାଶକ, ସହମତି ରହି ବ େବାଲି େକୗଣସି
ଲିଖି ତ ନି ୟମ ନାହW ଯଦି ଓ ପେତକ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ
ବୁ ଝି ବାପେର ହW ପକାଶନ େହତୁ ନି ବା ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର
ଶତପତି ଶତ ସତତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ,ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ
ଉଠି ଥିବା ବି ବାଦର ଉ\ରଦାୟି ତ େକବଳ େଲଖାର ମୂଳ େଲଖକ,ର, ଏଥିେର
ସ"ାଦକ କି ^ା ପତି କାର େକୗଣସି ଉ\ରଦାୟି ତ ରହି ବ ନାହW
ଏହି ପତି କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ"ାଦକ, ଲି ଖିତ अନୁ ମତି ବି ନା
अନ େକୗଣସି ମାଧମ (ପତ ପତି କା / ଗଣମାଧମ / ସ^ାଦପତ ଇତାଦି )େର
ପକାଶି ତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନି ଆଯି ବ ପେତକ େଲଖା ଉପେର
ସ"ୂ$ अଧି କାର େଲଖକ,ର ରହି ବ, େସ ଚାହWେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁ କ ଏବଂ
ଟ ି ଟର ଆଦି ଗଣମାଧମେର କି ^ା अନ ମାଧମେର ପକାଶି ତ କରିପାରିେବ

ପବି ତ ଦଶହରା ଉdବ ଏବଂ କୁ ମାରପ$
ୂ  ମୀ ଉପଲେe
ଆହାନର अଗଣିତ ପାଠକପାଠି କା, େଲଖକେଲଖିକା,
ଶୁଭାକାଂeୀ ବfୁ ମାନ,ୁ ତଥା ସମ] ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ,ୁ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ତରଫରୁ अେନକ ଶୁେଭgା
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େଲଖକ ମାନ, ପାଇଁ ସୂଚନା
େଯଉଁ ବfୁ ମାେନ ଏହି ପତି କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛkି େସମାନ,ୁ ବି ନୀତ
अନୁ େରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ ର ସହ ପତି କାର ପକାଶନକୁ अେପeା କରm
ପତି କା ପକାଶି ତ େହବାପେର ପେର େଯଉଁ ବfୁ ମାେନ ଇେମଲ୍ ମାଧମେର େଲଖା
ପଠାଇଥି େବ େସମାନ,ୁ ତୁ ରk ଇେମଲ -ାରା ପତି କାର ପକାଶନ ସ^fୀୟ
ସୂଚନା େପରଣ କରାଯି ବ
ଆପଣମାେନ ଜାଣkି ଏହି ପତି କା େକୗଣସି ବବସାୟି କ ବା ଲାଭଜନକ
ପତି କା ନୁ େହଁ , େତଣୁ ଏହାକୁ

ଧାଯ ସମୟ ମଧେର ପକାଶନ କରିବା,

କାଯବ]ତା ଭି ତେର ସnବ େହଉନାହW, େତଣୁ ପାୟତଃ ପେତକ ମାସେର କି ଛି
ଦି ନ ବି ଳ^ େହଉଛି  ଏଥି ପାଇଁ ମଁୁ ବoି ଗତ ଭାବେର eମାପାଥୀ
ବାର^ାର अନୁ େରାଧ ସେ\ अେନକ ବfୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ
ନାହାkି , ଆଉ ଯଦି େସମାନ,ୁ अଧିକ ବାଧ କରାଯାଏ, ଉଣାअଧି େକ େଲଖା
ପଠାଉଥି ବା ନେବ ପତି ଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବp କରିେଦେବ, କାରଣ
େସମାନ,ୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି  େତଣୁ େଯମି ତି ବି େହଉ ଏହି
ପତି କାକୁ ପେତକ ମାସେର ପକାଶନ କରିବା େମାର ଲe େତଣୁ େମାର
ବ]ବହୁଳ ଜୀବନଚଯାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁ ପେଯାଗ କରିବା ଉେqଶେର
ଏହି ପତି କାକୁ ପକାଶି ତ କରୁ ଛି ଏବଂ କରୁ ଥିବି ମଧ ଆପଣ ମାନ, ସହେଯାଗ
ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ, ନି କଟେର ଋଣୀ

ପ+ନାୟକ,, ସ"ାଦକ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ
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ସୂଚୀପତ
ସ"ାଦକୀୟ

ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ

କାହାଣୀ ବି ଭାଗ -

୧୫
୨୮

ସୁେନଲି ସି ଂହ

अେଶାକ ବି ଶାଳ

୨୯

ସବଂସହା

ପୁuିତା େଜନା

୩୭

ଚେରୖବତି ଚେରୖବତି

ପେମାଦ କୁ ମାର ପwା

୪୬

ସyାନ

ସସିE ତା ସାହୁ

୫୭

ଆଖି

ସୁବଳ ମହାପାତ

୬୪

ଭଡ଼ାଘର

ବି {ୁପି ୟା କରସୁଧା ପ+ନାୟକ

୭୦

େମା େଦଇ

ପରମି ତା ମି ଶ

୮୩

ବଦ୍ମାସ

ପରମି ତା ମି ଶ

୯୦

ଏକଦା

ବି ନୟ ମହାପାତ

୯୪

ସଂପକ

ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି େବଦୀ

୧୦୩

ଦୀପତଳ अfାର

अନସୂୟା ପwା

୧୦୬

ଏମି ତି ଲାେଗ

ହି େତଶ ମହାପାତ

୧୦୯

େଖାଲାମ|ର ସି ଧା ଆେଲାଚନା

ନୂ ତନ କୁ ମାର େବେହରା

୧୧୨

अତୀତ

ଆେଲାକ କୁ ମାର ରାଉତ

୧୧୭
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କୁ 

େଜାତି ର~ନ ସାହୁ

୧୨୪

ବୀରପସବି ନୀ

अନା ପ+ନାୟକ

୧୨୯

ତୁ ମପାଇଁ ଚି ଠି

ପି ୟ,ା ସାହୁ

୧୩୨

ପତି କି ୟା

ସମି ତ ସତପକାଶ ମି ଶ

୧୩୮

ସୁକନା

ସୁଷମା ପରି ଜା

୧୪୦

ଆତ,

େସୗମା ସୁଚରି ତା େସଣ

୧୪୭

େଲଲି , ଏକ अମୂଲ ରତ

ସୀତାରାମ ଦାଶ

୧୫୨

अରଖା-ଭିନ ଏକ ମଣିଷ

ନେରp ସାହୁ

୧୫୭

ନି ରୀହ ଝି अଟିଏ

ସୀତାରାମ ଦାଶ

୧୬୧

କବି ତା ବି ଭାଗ

୧୭୦

ମା ଆସୁଛkି

ଧି େରନ୍ ବାଗ୍

୧୭୧

ନବରାତୀ

ସେkାଷ ପ+ନାୟକ

୧୭୩

ମହି ଷା ମqନୀ

ଦୀପକ ଷଡ଼ୀ

୧୭୫

ଆସ ତୁ େମ ମା

ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି

୧୭୭

ଜଗତଜନନୀ

ସନମେଦବୀ

୧୭୮

େହ ମା’ ଦୁ ଗା

ସ ାଗତି କା ତୁ ଳ

୧୭୯

ମା ଦୁ ଗା, ନବରୂପ

କଲାଣୀ ନp

୧୮୧

ଦଶହରା

ବରୁଣ କୁ ମାର ଦାସ

୧୮୪

ନବଦୁ ଗା

ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି

୧୮୫
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ଦଶଭୂ ଜା ରeାକର

ତୁ ଷାରକାk ପସାଦ

୧୮୬

ଆଜି ର ପାବଣ

ସସିE ତା ମହାkି

୧୮୮

ପାବଣ

ପଶାk କୁ ମାର ପଧାନ

୧୯୦

ବି ସଜ ତ ମୂ\ର େବଦନା

ନି ରୁପମା ନାୟକ

୧୯୨

अନାଥର ନାଥ

अଂଶୁମାନ ସ ାଇଁ

୧୯୪

କାଳି ଆ ନାମ

େବବି ସE ି ତା କର

୧୯୫

ଭରସା ନାହW େମା େତା’ଠାେର
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ଭିନ ଏକ ବୃ e

ସାଗର ପଧାନ

୩୯୩

ଷ କଥା

ରାେଜp ଗିରି

୩୯୫

କି ଛି ଲୁ ହ ଛାତି ତେଳ

େସୗମର~ନ ସ ାଇଁ

୩୯୮

କଲମ

ଡଃ ାେନଶର ମି ଶ

୩୯୯
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କାହW

ରାମ କଲତା

୪୦୧

େହ ତେମ

ପ$
ୂ  ଚp ରଣା

୪୦୨

ଆମ ଗଁା

ପଭାତି ମ~ରୀ େବେହରା

୪୦୫

ନି ଶା

ଚି ନEୟ କୁ ମାର େବବ\ା

୪୦୭

େହ େଗାପାଳ

ପତି ମା ଓଝା

୪୦୮

ମା’, ହାତର ରfନ

ଶୀରାଜେଶଖର ସି ‘ଚି ମା’

୪୧୦

ଜଣାଣ

ତନୁ ଶୀ अନି pିତା ପ+ନାୟକ

୪୧୨

େମାବାଇଲ୍ ମାନି ଆ

ହେରରାମ ପwା

୪୧୩

ଗାଈ

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

୪୧୫

ସ^ଲପୁରୀ ବି ଭାଗ

୪୧୭

ପି ପାେରସନ

ଆ\ତାଣ ଖୁଡ଼ଆ

୪୧୮

ପି ୟା

େଜାତି ରାଦି ତ ପୁଝାରୀ

୪୨୦

ଜନମ୍ ମାଏଁଟ୍

ଶି ବାନp ବନେଛାର

୪୨୧

ମହାନଏଦ୍

ପସନ ପୟାସ ଭୁ ଏ

୪୨୨

ସମି ହାର୍ ଗତି

କବି ପସାଦ

୪୨୫

ପବf ବି ଭାଗ
ଦଶହରା

୪୨୭
ସେkାଷ ପ+ନାୟକ

୪୨୮

ତାରାପୀଠ : ଏକ अନନ अନୁ ଭୂ ତି ପତି ଭାପି ୟଦଶନୀ

୪୪୨

େନୖ େବଦରୁ ନି ମା ଲ

୪୫୦

ପେମାଦ କୁ ମାର ପwା
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କଳି କନା : ପାଇକଆଖଡ଼ା

ସୁନୀତା କୁ ମାରୀ େବେହରା

୪୬୨

ଆଜି ର ଭୁ ବେନଶର

ଶୀ େବୖ କୁନାଥ ଖଟୁ ଆ

୪୭୬

ଶି eା ସଂ;ାର ପ]ାବ

ଶୀ ଶି ଶିର କୁ ମାର େଚୗଧୁରୀ

୫୦୬

ରଜ : ରେଜାଗୁଣର ନି ୟକ ଓ अkଃ अଭିେପରକ ପଫୁଲ କୁ ମାର େଗାgାୟତ ୫୨୧
ମନ ମpିରେର ଆନp ଆରତୀ

ଶୀ अଖw

୫୨୬

ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାର କାରଣ ଓ ନି ରାକରଣ ଶୀ ରମା କାk ମି ଶ

୫୨୮

ନାରୀ

ମି ତା ବହEା

୫୩୫

ତୁ ହି ତୁ

अନି ଲ େବାଇତି

୫୩୭

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୫୩୯

ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ ନି ମେk ଆପଣ, େଲଖା ନେଭ^ର
୩ ତାରିଖ ସୁା ପହ|ିବା ଦରକାର
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ସ"ାଦକ, କଲମରୁ...
ନମ;ାର

ଯା େଦବୀ ସବଭୂେତଷୁ ଶoିରୂେପଣ ସଂିତା
ନମ]େସୖ ଃ, ନମ]େସୖ ଃ, ନମ]େସୖ ଃ, ନେମା ନମଃ 
ମା ଦଶଭୂ ଜା, ଆବାହନ କରି ସମଗ ଧରଣୀ ଆଜି ଆନpିତ ଓ
ଉତ୍ଫୁଲି ତ ଏହି ପରି ଏକ ପାବଣ अବସରେର ସାହି ତର ମହାଘ
ଉପହାର ଆପଣମାନ,ୁ େଦଉଥିବା େବେଳ ମଁୁ ମାଆ ଦଶଭୂ ଜା, ଠାରୁ
ସମ], ପାଇଁ ଦୀଘ ଓ ନି େରାଗ ଜୀବନର କାମନା କରୁଛି  ମା
ଭଗବତୀ ସମ],ୁ ସୁଖ, ସମୃି ଓ ଶାkି ଦି अm
ଚଳି ତ ବଷର ବି େଶଷ ପଜ
ୂ ା ସଂ;ରଣ ଆପଣ,ୁ ଉପହାର େଦବା
ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆସm େଦଖିବା ବି ଗତ ଏକ ମାସେର େଦଶେର ଘଟିଥିବା କି ଛି
ବି େଶଷ ଘଟଣାର ସମକ ବି ବରଣୀ

ରୁଷ ସହ ପତି ରeା ପାଇଁ ଚୁ oି
ବି ଗତ ମାସେର େହାଇଥିବା अେନକ ଗୁରୁ\ପ$
ୂ  ଖବର ମଧେର
ରହି ଥିଲା ରୁଷର ରାପତି ଭାଦି ମିର୍ ପୁତିନ, ଦୁ ଇଦି ନିଆ ଭାରତ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ

ଗ] ଭାରତ ସରକାର,ୁ

ବି ଭିନ

କାରଣରୁ ଭdନା କରୁଥିବା

ବି େରାଧି ମାନ,ୁ ନି ରବ କରି ବାପାଇଁ ଏହି ଗ]ର ଆବଶକତା अଧି କ
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େହଉଥିଲା

େସ

ଯା

େହଉ,

ଭାରତେର

େପେଟାଲି ୟମ୍ ଦବର ଦରଦାମ अେହତୁ କ ଭାବେର ବୃ ି େହଉଥିବା
େବେଳ ଏହାକୁ େନଇ ବp ରାଜନୀତି େହଉଥିବା ସମୟେର ପୁତିନ,
ଗ] େସହି ଖବରରୁ ଧାନ ହେଟଇ େଦଇଥିଲା
ଆେମରି କା ଏବଂ ଋଷିଆ ପରରର ପାର"ାରି କ ପତି -pୀ,
େସଇଥିପାଇଁ ଋଷ ସହ ବfୁ ତାପ$
ୂ  ସ"କକୁ ଆେମରି କା ସହଜେର
ଗହଣ କରି ପାେର ନାହW େସଇଥିପାଇଁ ଟ"୍ ପଶାସନ ତରଫରୁ ସୂେଚଇ
ଦି ଆଯାଇଥିଲା େଯ ଯଦି େକୗଣସି େଦଶ ରୁଷ ସହ େକୗଣସି ପକାରର
ପତି ରeା ସଉଦା କେର ତା େହେଲ େସହି େଦଶ ବି ରୁେର କଡ଼ା
ପତି ବf କରାଯି ବ ତଥାପି ଏହି ପରି ଧମକକୁ अଣେଦଖା କରି ଭାରତ
ସରକାର ରୁଷଠାରୁ ଏସ୍-୪୪୪ ମି ସାଇଲ୍ ସି ମ୍ ଖରିଦ କରି ବାକୁ
ନି u\ି େନଇଛkି  ଏହା େକୗଣସି ଦୁ ଃସାହାସ ଠାରୁ କମ ନୁ େହଁ 
ଏହାପେର अବଶ ବି ଳ^େର ଟ" ପଶାସନ ତରଫରୁ ମkବ
ଦି ଆଯାଇଛି େଯ ଭାରତ ରୁଷ ସହ କରିଥିବା ପତି ରeା େସୗଦା,
ଆେମରି କୀୟ ବବା ପତି କୁ ଠାରଘାତ େହାଇଛି େତଣୁ ନି ୟ
ଭାବେର ଭବି ଷତେର ଏହାର ପଭାବ ଭାରତ ଉପେର ପଡ଼ି ବ କି m
େକଉଁ ପକାରର ପତି ବf ାପନ କରାଯି ବ େସ ବି ଷୟେର େକୗଣସି
ସୂଚନା ମି ଳିନାହW

ପାକି ]ାନ େଦବାଳି ଆ ିତି େର
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ପାକି ]ାନର ନବନି ବା ଚି ତ ସଂସଦ ଏବଂ ପଧାନମୀ ଇମାନ
ଖାନ, ସରକାର େଦଶେର ାୟି ତ ଆଣିବାପାଇଁ ପାରୁପଯk େଚା
କରୁଛkି  ଶୁଣାଯାଉଛି େଯ ପାକି ]ାନର େବୖ େଦଶି କ अଥ ସଂଗହ ବହୁତ
ମାତାେର କମ େହାଇଯାଏ େଦଶ େଦବାଳି ଆ େହବାଭଳି ିତି କୁ
ଆସି ଯାଇଛି  େସଇଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଲାେହାର୍ ଠାେର ଥିବା अେନକ
ଗୁରୁତପ$
ୂ  ସରକାରୀ େକାଠାବାଡ଼ି କୁ ନି ଲାମ କରି ବା ଭଳି अବା
ଆସି ଯାଇଛି  ଏହି ଭଳି अବାେର ପାକି ]ାନ ନି ଗର अଭkରୀଣ
ସୁରeା କଥା ଚି kା କରି ବା ଛାଡ଼ି େଦଇ ଭାରତ ସହ ଶୀତଳ ଯୁେର
ମାତି ବା अତk ଦୁ ଃଖଦ ଏବଂ ଆଯଜନକ
ଆତ,ବାଦୀ,ୁ ସୁରeା େଯାଗାଇ ଏବଂ ନି ଜ ମାଟିେର େସମାନ,ୁ
ାନ େଦଇ ପାକି ]ାନ ବି ଶେର ନି pିତ େହାଇ ଆସୁଥିବା େବେଳ ଏେବ
ନି ଜର अବାପାଇଁ ବି ଶବା, ଏବଂ अkରାୀୟ ବା,ଠାରୁ େକୗଣସି
ଋଣ ପାଇବା ଆଶା ମଧ ମଳି ନ େହବାର େଦଖାଯାଉଛି 

ବଲିଉଡ଼େର ମି ଠୁ ଭାଇରସର ଆତ,
ସାଂପତି କ ସମୟେର ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ ଚ ତ େହଉଥିବା ଖବର
େହଉଛି #ମି ଟୁ  କି ଛି ବଷତେଳ ହଲି ଉଡ଼େର ଜେନୖ କ ବରି .
ନି େqଶକ ନି ଜ ପାଖେର କାମ କରୁଥିବା କଳାକାର,ୁ

ଶାରୀରି କ

ନି ଯ ାତନା େଦଉଥିବା ଖବର ପଚାର େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ତା,
ବି େରାଧେର ଜଣକ ପେର ଜେଣ ନି ଜର ମୁହଁ େଖାଲି ବି େଷାଦଗାର
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କରି ଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ସବୁ କୁ େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର ପକାଶି ତ
କରି ବା ସହ ମଁୁ ମଧ ପୀଡ଼ି ତା ବା ମି ଠୁ େବାଲି େଲଖି ଥିେଲ ଏହି ପଥା
ବ\ମାନ ଭାରତର ସବବୃହତ ସି େନମା ଶି  ବଲି ଉଡ଼େର ଉପିତ
େହାଇଛି ଏବଂ ଦି ନକୁ ଦି ନ ଭୟ,ର ରୂପ େନବାକୁ ଲାଗିଛି
କି ଛି ଦି ନତେଳ ଜେନୖ କା अଭିେନତୀ ତନୁ ଶୀ ଦ\ ହଠାତ୍
େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର ଉେଲଖ କରି େଲ େଯ େସ ଦଶବଷ ତେଳ ଏକ
ସି େନମାର ସୁଟିଂ ସମୟେର ବରି. अଭିେନତା ନାନା ପାେଟକର,
-ାରା ଶାରୀରି କ ନି ଯ ାତନା ପାଇଥିେଲ ଏହା अେନକ, ପାଇଁ
ଆଯଜନକ ଥିଲା ନାନା ପାେଟକର ଭଳି ଜେଣ ବେୟାେଜ.
अଭିେନତା େଯ ଏହି ଭଳି କି ଛି କରି ଥିେଲ ତାହା ବି ଶାସ େହଉନଥିେଲ
ସୁା ତନୁ ଶୀ ବି ଭିନ ଗଣମାଧମେର ଏହାର ପଚାର କରି ଚାଲି ଥିେଲ
ନାନା ପାେଟକର ଏହା ବି ରୁେର କହି ଥିେଲ େଯ ଏ ସବୁ ମି ଥା ବି ଭିନ
ଗଣମାଧମେର େସହି ସମୟର ଭିଡ଼ି ଓ ପସାରି ତ େହାଇଥିଲା େଯଉଁଠି
େସହି ଭଳି କି ଛି ଘଟିଥିବା କଥା େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିନଥିଲା କି m ଏହି
ପକରଣ ଚାଲି ଥିବା ସମୟେର ଜେନୖ କା ବରି.ା ଚଳି ତ ନି ମା ତୀ
ବି ନିତା

ନpା

अଭିେନତା

ଆେଲାକନାଥ,

ବି େରାଧେର

େଯୗନ

ନି ଯ ାତନା अଭିେଯାଗ ଆଣିେଲ ଉେଲଖନୀୟ େଯ ଆେଲାକନାଥ,ୁ
ଜେଣ ବରି. ତଥା ସଂ;ାରୀ अଭିେନତା ଭାବେର ସମେ] ଜାଣkି 
ଏହା अେନକ, ପାଇଁ ବହୁତ ଆଯ ଜନକ କଥା ଥିଲା
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ଆେଲାକନାଥ, ପେର ପେର ନି ମା ତା ନି େqଶକ ସାଜି ଦ ଖାନ,
ବି େରାଧେର ଏବଂ अେନକ ବି ଶି ବoି, ବି େରାଧେର अଭିେଯାଗମାନ
ଆସି ବାେର ଲାଗିଛି ଏହା ସାଧାରଣତଃ େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର ମି ଠୁ
ଭାବେର ପକାଶ େହଉଛି  ଏହା ଏେତ ଭୟ,ର ଭାବେର ବି ]ାର
େହବାେର ଲାଗିଛି େଯ େକୗଣସି अଭିେନତା ହଠାତ୍ ଏହାର ଶୀକାର
େହେବ ତାହା ସnବ େତଣୁ ଏହା ସମ], ଭି ତେର େକାକୁ ଆ ଭୟ
ସୃି କରିଛି 
ବି େଜପି େର ମୀ ଥିବା ଏମ୍ େଜ ଆକବର, ବି େରାଧେର ମଧ
अନୁ ରୂପ

अଭିେଯାଗ

ଆସି ଛି

अନୁ ନ

ଚଉଦଜଣ

ସା^ାଦି କା

ଆକବର, ବି େରାଧେର ଶାରୀରି କ ନି ଯ ାତନାର अଭିେଯାଗ ଆଣିଛkି 
ଏହାକୁ େନଇ ବି େରାଧଦଳ ବି େଜପି ଉପେର ଆେeପ କରୁଥିବା ଏବଂ
ଆକବର,

ଇ]ଫା

ଦାବି

କରୁଥିବା

ସମୟେର

ବି େଜପି

କି m

ଆକବର, ସପeେର ଠି ଆ େହାଇଛି  ବି େଜପି ମୁଖପାତ କହି ଛkି େଯ
୨୦୧୯ ସାଧାରଣ ନି ବା ଚନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ଦଳକୁ ନି pିତ କରିବାର ଏକ ପକାର
अପେଚା
ସା^ାଦି କା,

କରାଯାଉଛି 
ବି େରାଧେର

ଆକବର
ମାନହାନୀ

ମଧ

अଭିେଯାଗ

ମକqମା

ଆଣିଥିବା

କରିେବ

େବାଲି

କହି ଛkି 
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଏହି ସବୁ अଭିେଯାଗ अନୁ ନ ଦଶବଷରୁ
ପଚି ଶିବଷ ତଳର

ଘଟଣାେର ଯାହାର େକୗଣସି

ସାe

ପାଇବା
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अସnବ ଏବଂ ସମ] अଭିେଯାଗ େକବଳ େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର ହW
କରାଯାଉଛି  ଏହା େକୗଣସି େକାଟ୍ ବା अଦାଲତେର କରାଯାଉ ନାହW,
େତଣୁ ଏହି ସବୁ अଭିେଯାଗର େବୖ ଧତା ଉପେର ପଶ ଉଠୁ ଛି  ଯଦି
ପକୃ ତେର ଏମି ତି କି ଛି େହାଇଥିଲା ତା େହେଲ ତାହା ବି େରାଧେର ତୁ ରk
अଭିେଯାଗ କାହWକି କରାଗଲା ନାହW अେନକ ବଷ ପେର ଏହା
ବି େରାଧେର େସାସି ଆଲ୍ ମି ଡ଼ିଆେର अଭିେଯାଗ କରିବା -ାରା କଣ
ନାୟ ମି ଳିପାରି ବ କି ? େହାଇଥିବା ଘଟଣା ପକୃ ତେର ସତ ନା ମି ଥା
ତାହା ଆେମ େକମିତି ଜାଣିବୁ? ଏହା -ାରା କି ଛି ନ େହାଇଥିେଲ ସୁା
େଯ େକୗଣସି ବoି अନଜଣ,ୁ ନି pିତ କରି ବା अଭିପାୟେର ମି ଥା
अଭିେଯାଗ ମଧ ଆଣିପାରି େବ େତଣୁ ଏହି ଭଳି ଏକ ବବା ଆେଦୗ
ଗହଣୀୟ ନୁ େହଁ 
ଜେନୖ କା ବରି .ା ସା^ାଦି କା, ମତେର େଯଉଁମାେନ ଏେବ ମି ଠୁ
अଭିଯାନ ଚଳାଇଛkି େସମାେନ ଚାହWଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସମାନ,
ପତି

अତାଚାର

େହାଇଥିଲା

େସେତେବେଳ

अଭି େଯାଗ

କରି

ପାରି ଥାେk କି m େସମାେନ େସେତେବେଳ ନି ଜର କାରି ୟର ଏବଂ
େପଷାକୁ ବ|ାଇବାକୁ େନଇ ବୁ ଝାମଣା କରି ଥିେଲ, ଏେବ କି m ହଠାତ୍
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େମୗକା ପାଇେଲ ପୁରୁଣା ଘଟଣାକୁ େନଇ
ତୁ ମି େତାଫାନ୍ କରି ବାକୁ ଆରn କରି େଦେଲ ଦରକାର ଥିବା େବେଳ
େସମାେନ ନି ଜର ଫାଇଦାକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ସବୁ ପକାର ସାଲି ସ
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କରି ଥିେଲ େହାଇପାେର ଏମି ତି ବି େହାଇଥିବ କି m େସ ଯା େହଉ,
अେନକ ବଷ ତଳର ଘଟଣାକୁ େନଇ ଏେବ अଭିେଯାଗ କରି ବା ଏକ
ଷଡ଼ଯ େବାଲି ରାଜେନୖ ତିକ ବୁ ିଜୀବି ମତ େଦଉଛkି 
େଯଉଁ ସବୁ अଭିେନତା ବା ବoିତ, ବି େରାଧେର अଭିେଯାଗ
ମାନ ଆସି ଛି େସମାେନ ସବୁ ପସି ି ପାଇଛkି ଏବଂ ବ\ମାନ ସୁଖି
ଦା"ତ ଜୀବନ ବି ତାଉଥିବା େବେଳ େସମାନ, ବoିଗତ ଏବଂ
ପାରି ବାରି କ ାୟି ତକୁ ନ କରିବା ଉେqଶେର ଏହା କରାଯାଉଥିବା
କୁ ହାଯାଉଛି  ସରକାରେର ଥିବା ମୀ, ବି େରାଧେର अଭିେଯାଗ ଆଣି
ସରକାର,ୁ ଦୁ ବଳ କରି ବାକୁ େଚା କରାଯାଉଛି 

 ନା,
ରାେଫଲ୍ ପାଇଁ ସୁପି ମ୍ େକାଟ,
ନା, କଂେଗସକୁ ଝଟକା
ରାେଫଲ୍ ବି ମାନ କି ଣାେର ଦୁ ନୀତି େହାଇଛି େବାଲି କଂେଗସ
ପଥମ ଦି ନରୁ अଭି େଯାଗ ଆଣୁଛି କୁ ହାଯାଉଛି େଯ ଏହି ବି ମାନକୁ
अଧି କ ଦାମ େଦଇ ସରକାର କି ଣୁଛkି ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଇwିଜକୁ
ଏଥିେର ସାମି ଲ କରି अେହତୁ କ अନୁ କ"ା େଦଖାଯାଉଛି  ଏହାକୁ େନଇ
କଂେଗସ ବାର^ାର ସରକାର, ଉପେର ଆକମଣ କରି ଛି ରାେଫଲ୍
େକେତ ଦାମେର କି ଣା ଯାଉଛି େସହି ଦର ସମ],ୁ ଜଣାଇବାକୁ ଦାବୀ
କରାଯାଉଛି 

ଏହାକୁ

େନଇ

ବି େଜପି

ତରଫରୁ

ୀକରଣ

ଦି ଆଯାଇଥିଲା େଯ େଦଶର ସୁରeା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ସଉଦାକୁ
ସାବଜନୀନ କରାଯାଇ ପାରି ବ ନାହW ଯଦି ବି େରାଧି ମାନ,ର ଏହାକୁ
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େନଇ େକୗଣସି अଭିେଯାଗ କରି ବାର अଛି େସମାେନ ନାୟାଳୟର
-ାର େହାଇପାରି େବ ଏହି କମେର କଂେଗସ ତରଫରୁ अଦାଲତେର
କରାଯାଇଥିବା ନାୟଯାଚି କାକୁ ନାୟପାଳି କା ଖାରଜ କରି ବା ସହ
େଦଶର ଆଭkରୀଣ ସୁରeା ବି ଷୟକୁ ସାବଜନୀନ କରାଯାଇ ପାରି ବ
ନାହW େବାଲି ମତ େଦଇଥିେଲ ଏହାପେର କଂେଗସକୁ ଏକ େଜାରଦାର
ଝଟକା ଲାଗିଛି
ଶୁଣାଯାଉଛି

େଯ

ରାେଫଲ୍

ବି ମାନ

ସଉଦାେର

ମଧତା

କରି ବାପାଇଁ ଏକ ସଂା ଆଗହୀ ଥିଲା କି m ତା,ୁ ଏହି ସୁେଯାଗ ନ
ମି ଳିବା େହତୁ େସମାେନ ବି େରାଧି , -ାରା ସରକାର, ବି େରାଧେର
ଭାଚାର अଭିେଯାଗ ଆଣି ଛkି  ସଂପୃo ସଂା କଂେଗସର ସଭାପତି
ରାହୁଲ ଗାfୀ, ଜାଇଁ ରବଟ୍ ଭଦା, ସହ ସଂପୃo େବାଲି ବି େଜପି
अଭିେଯାଗ କରୁଛି 

ଗୁଜୁରାତେର अଣଗୁଜୁରାତୀ, ଉପେର ଆକମଣ ଷଡ଼ଯ
ବି ଗତ ସାହେର ହଠାତ୍ ଗୁଜୁରାତେର अଶାkର ବାତାବରଣ
ସୃି େହାଇଥିଲା େସଠାକାର ାନୀୟ େନତୃ ବଗ, େନତୃ ତେର
अଣଗୁଜୁରାତି

େଲାକ,ୁ

ଗୁଜୁରାତ

ଛାଡ଼ି

ପଳାଇବାଲାଗି

ଧମକ

ମି ଳିବାପେର ରାତାରାତି ହଜାର ହଜାର େଲାକ ବି ଭିନ ମାଧମେର
ଗୁଜୁରାତ୍ ଛାଡ଼ି ବାକୁ ବାଧ େହାଇଥିେଲ
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ଗୁଜୁରାତର ଜେନୖ କା କନାପତି ବଳାାର ଓ
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ହତା କରାଯାଇଥିବା अଭିେଯାଗ ଆଣି କୁ ହାଯାଉଥିଲା େଯ ଏହା
अଣଗୁଜୁରାତି ବoି,ର କାମ, ଏବଂ ଏହାପେର ପେର ଗୁଜୁରାତେର
अଣଗୁଜୁରାତି ,ୁ ଧମକ ମି ଳିବା ଆରn େହାଇଗଲା ମି ଳିଥିବା अେନକ
ଭିଡ଼ି ଓେର ାନୀୟ େନତାମାେନ अଣଗୁଜୁରାତି ,ୁ ଧମକ େଦଉଥିବା
େଦଖାଯାଇଥିଲା ଏହା ଫଳେର େସଠାେର अଶାkି ସୃି େହାଇଥିଲା
ଏହାକୁ େନଇ େକp ସରକାର,ୁ ବି େରାଧି ଦଳମାେନ େଘରାଓ
କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଏହି କାwେର ଜଡ଼ି ତ अଗଣିତ ବoି,ୁ ଗିରଫ କରି ଏହା
ବି େରାଧି ଦଳର କାଯ େବାଲି ପମାଣିତ କରି େଦଇଥିେଲ ାନୀୟ
େନତା अେଶ ଠାକୁ ର,ୁ

ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା େଯ

କଂେଗସର ସହେଯାଗୀ ଥିେଲ ଘଟଣା ପଘଟ େହବାପେର ଏହାକୁ
ଚପାଇ ଦି ଆଯାଇଥିଲା ସତ କି m କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାତେର
अଣଗୁଜୁରାତି ପସ ସମ],ୁ ବଥିତ କରି ଥିଲା

ତି ତଲି ବାତା ପେର ବନାେର ଓଡ଼ି ଶା ବି ବତ
ଗତ ସାହେର ଓଡ଼ି ଶା ଉପକୂଳେର ବାତା ତି ତଲି ର ପଭାବେର
अେନକ अସୁବିଧା େହାଇଥିଲା ସୂଚନାେଯାଗ େଯ ପତି ବଷ अୋବର
ମାସେର ଓଡ଼ି ଶାକୁ

ବାତାର अସୁବିଧା अବଶ େହଉଛି  ଏବଂ

ଆଯର ବି ଷୟ ବି ଗତ କି ଛି ବଷ अୋବର ମାସ ଏଗାର ତାରି ଖେର
ହW ଏହି ବାତା େହଉଛି 
ଚଳି ତ ବଷ ତି ତଲି ନାମକ ବାତା ଓଡ଼ି ଶାେର ତାwବ ଭି ଆଇବ
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େବାଲି େଘାଷଣା େହବାପେର ଜନସାଧାରଣ ଭୟେର ଥିେଲ ବାତା
େହବା ଦି ନ ପଯk ଏହାର ଭୟାବହତାକୁ େନଇ अେନକ अନୁ ମାନ
ମି ଳିଥିଲା େସଥିପାଇଁ ରାଜର ପା|ଟି ଜି ଲାର अନୁ ନ ତି ନିଲe
େଲାକ,ୁ ାନାkରିତ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାର, ତରିତ ପଦେeପ
ଫଳେର ବାତାର ବି ଭୀଷିକାକୁ अେନକ ମାତାେର ଏଡ଼ାଇ ଦି ଆଯାଇ
ପାରି ବ େବାଲି କୁ ହାଯାଉଥିଲା େସ ଯା େହତୁ अୋବର ଏଗାର
ତାରି ଖ

ପାତଃ

କାଳେର

ବାତା

ତି ତଲି

ଓଡ଼ି ଶା

ଉପକୂଳେର

ପହ|ିବାପେର ନି ଜର ଗତି ପଥ ବଦଳାଇ ଦeିଣେର ଆfପେଦଶ ଆଡ଼କୁ
अଗସର େହାଇଥିଲା ଏହାର ପଭାବେର ଉ\ର ଆfପେଦଶର
ଶୀକାକୁ ଲମ୍ ଜି ଲାେର ବାପକ eୟeତି େହାଇଥିଲା
କି m ବାତା ପଭାବେର ଓଡ଼ି ଶାର ଋଷିକୂଲା, ବଂଶଧରା ଏବଂ
ବଡ଼ ନଦୀେର ବନା ପରି ିତି ସୃି େହାଇଥିଲା ଗ~ାମ ଜି ଲାର
अଧି କାଂଶ अ|ଳ ଏହି ବନାର ପଭାବେର ଜଳା$ବ େହାଇଥିଲା
ଆ;ା ସହର ଦୀଘ अେଠଇଶି ବଷପେର ପୁଣିଥେର ବନାର ସyଖୀନ
େହାଇଥିଲା େସହି ପରି ଗଜପତି ଜି ଲା ପାରଳାେଖମୁwି ଏବଂ ଏହାର
ସଂଲଗ अ|ଳ ବ\ ମାନ ସୁା ବନାେର ରହି ଛି
ବାତା ଯି ବାପେର ପେର ସରକାର େକୗଣସି େଲାକ ମୃତାହତ ନ
େହାଇଥିବା କଥା କହି ଗଣମାଧମେର ନି ଜପାଇଁ ବାହାବାଃ େନଉଥିବା
େବେଳ ପେର ପେର ଗଜପତି ଜି ଲାେର अନୁ ନ େଷାହଳ ଜଣ ମରିଥିବା
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େସ ଯା େହଉ ପତି ବଷ ଦଶହରା ସମୟେର

ଓଡ଼ି ଶାକୁ ଏହି ବାତା ବି ପଦ ଲାଗି ରହୁଥିବା ବା]ବି କ ଚି kାର ବି ଷୟ

ଝାରସୁଗୁଡ଼ାେର ନୁ ଆ ବି ମାନବpର
ଓଡ଼ି ଶାର ଦି ତୀୟ ବୃ ହତ ବି ମାନବpର ଭାବେର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
ବି ମାନବpର ବ\ମାନ କାଯeମ େହାଇଛି  ଯଦି ଓ ଏହି ଠାରୁ େକୗଣସି
ଆkଜାତୀୟ ବି ମାନ୍ େସବା ଆରn କରାଯାଇନାହW, ତଥାପି ପି ମ
ଓଡ଼ି ଶାର ଉନ ତଶୀଳ େଲୗହ ଓ अନାନ ଧାତବ ବବସାୟି କ ସଂା
ପାଇଁ ଏହି ବି ମାନ ବpର େଯାଗାେଯାଗର ଏକ ଉନ ତ ମାଧମ
େହାଇପାରି ବ ଏଥିେର ଦି ମତ ନାହW ଓଡ଼ି ଶାର अେନକ ାନେର ନୂ ତନ
ବି ମାନ ବpର ସୃି କରାଯି ବ େବାଲି ସରକାର ଆଗରୁ େଘାଷଣା
କରି ଥିେଲ ଏବଂ େସହି अନୁ ସାେର ପଥେମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାେର ବି ମାନବpର
ନି ମା ଣ କରି ନି ଜ କଥା ରଖି ଛkି 

ପୁରୀେର अଶାkି ଓ ହି ଂସାକାw
ବି ଗତ ଦି ନେର ଶୀଜଗନ ାଥ ପୁରୀେର ହଠାତ୍ ବp ଡାକରା ଏବଂ
ହି ଂସାକାw ସମଗ ଓଡ଼ି ଶାକୁ ବି ବତ କରି ଥିଲା ସୂଚନାେଯାଗ େଯ
ଶୀମpିରେର अେନକ ସଂ;ାରମୂଳକ ପଦେeପ ନି ଆଯି ବ େବାଲି
କୁ ହାଯାଉଥିଲା େସହି କମେର ଶୀଜଗନ ାଥ, ଦଶନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ବବା
ଆରn କରାଗଲା ଯାହାକୁ ାନୀୟ େଲାକ ଏବଂ अେନକ ସଂଗଠନ
ବି େରାଧ କରି ଥିେଲ ଜଗନ ାଥ ଓଡ଼ି ଆ ମାନ, ଭାବାେବଗ ସହ ସଂଶି
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ଏବଂ ତା,ୁ େନଇ େକୗଣସି ପକାର ସାଲି ସ କରାଯି ବ ନାହW େବାଲି
अେନକ ମତ େଦଇଥିେଲ ଧାଡ଼ି ବବା -ାରା ଦଶନ ସୁଚାରୁରୂେପ
େହାଇପାରି ବ ଏବଂ ଦଶନ ପାଇଁ ଆସି ଥିବା ଭoମାନ,ୁ अସୁବିଧା େହବ
ନାହW େବାଲି ଶୀମpିର ତରଫରୁ କୁ ହାଯାଉଥିଲା ପତି ବଷ ଶୀମpିରେର
ଦଳାଚକଟାେର अଗଣିତ ଯାତୀ ମୃତୁବରଣ କରୁଥିବା େହତୁ ଏହି
ବବା-ାରା ତାହା ବp କରି େହବ େବାଲି କୁ ହାଯାଇଥିଲା କି m
अେନକ ସଂଗଠନ ଯୁoି ବାଢ଼ି ଥିେଲ େଯ ଜଗନ ାଥ,ୁ ଧାଡ଼ି ବାfି ଯାଇ
େଦଖା କରିବା -ାରା ଭoିଭାବେର ବାଧା ସୃି େହବ େତଣୁ ଏହାକୁ ବp
କରାଯାଉ ଏହାକୁ େନଇ अସେkାଷ ସୃି େହବାପେର अେନକ
ସଂଗଠନ ଏହା ବି େରାଧେର ପୁରୀ ବpର ଆେୟାଜନ କରିଥିେଲ
ପୁରୀ ବp ସମୟେର ଆେpାଳନକାରୀ ଏବଂ େପାଲି ସ ମଧେର
େହାଇଥିବା ଗwେଗାଳେର ହି ଂସାକାw େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ
अେନକ େପାଲି ସକୁ ଦାୟୀ କରିଥିବା େବେଳ अେନକ ପଶାସନର
ବି ଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କରି ଥିେଲ
ପଥମତଃ ବp ପାଇଁ ଆହାନ େଦଇଥିବା ସଂଗଠନମାେନ ଏହି
ହି ଂସାକାwେର େସମାନ, ହାତ ନଥିବା ଦଶାଇ ମkବ େଦଇଥିବା
େବେଳ େପାଲି ସ ଏବଂ ପଶାସନ ମଧ अନୁ ରୂପ ମkବମାନ େଦଇ
ମାମଲାକୁ अଧି କ ସେpହାଦ କରି େଦଇଥିେଲ ବp ପଛେର अେନକ
େସବାୟତ, ହାତ ଥିବା କଥା ମଧ ଉଠି ଲା ଏବଂ େସମାନ,
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ବି େରାଧେର େପାଲି ସ କାଯାନୁ .ାନ କରି ବାକୁ େନଇ अଶାkି ସୃି
େହାଇଛି 
ସମଗ ହି pୁ ସମାଜର ଏକ ପମୁଖ ଧାମକ ଳୀ ପୁରୀ ଶୀେeତେର
अଶାkି ବା]ବି କ ଚି kାର ବି ଷୟ
अୋବର ୨୦୧୮, ଶାରଦୀୟ ସଂ;ରଣ ଆପଣମାନ,ୁ େଭଟି
େଦଉଥିବା େବେଳ ମଁୁ अତk ଆନpିତ ଏବଂ ଆଶାୟୀ େଯ ଆପଣ
ପବ
ୂ ବ
 ଷ ମାନ, ପରି ଚଳି ତ ବଷର ଏହି ବି େଶଷ ସଂ;ରଣକୁ ଆଦରର
ସହ ଗହଣ କରି େବ
ଧନବାଦ
ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ
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ସୁେନଲୀ ସିଂହ
ସୁେନଲୀ ସି ଂହ-अୋବର-୧୮

ବି ଲୁଆ ସହ ମୁହଁାମୁହW
ଦି ନ ଆସି ମଝି ମଝି ଆ େହଲାଣି ଗତ ରାତି େର େସମାନ, ଦଳର
ସି ଂହୀମାେନ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ମଇଁଷିକୁ ଶି କାର କରି ଥିେଲ। େପଟଭରି
ଖାଇସାରି େଶାଇଯାଇଥାkି । ଧେର ଧି େର ଦି ନ େହାଇଯାଇଥାଏ।
ମଢେର ପାୟ କି ଛି ମାଂସ ଲାଗି ନଥିଲା। ଏମି ତିଆ ଏକ ମଢ ପଡ଼ି ଥିବାର
େଦଖି କାଉମାେନ ଆସି ଗେଲ। ଜଲେର କାଉ ଏମି ତ ମଢ଼ ଇତାଦି
େଖାଜି ଖାଏ। େସମାନ, େଯାଗଁୁ ଜଲ ସଫା ରେହ। କାଉମାେନ
ଏପଟ େସପଟ ଉଡୁ ଥାkି ଆଉ ଡାଳେର ବସି କା’କା କରୁଥାkି ।
ସି ଂହମାେନ ମଢ଼କୁ ପାୟ ଲାଗି େଶାଇଥିେଲ। ଛୁଆମାେନ କି m ଉଠି
ଯାଇଥିେଲ। େସମାନ,ୁ କାଉମାନ, କା କା ରାବ କକଶ ଲାଗୁଥିଲା।
ଏ ପeୀମାେନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁ ଆେଡ଼ ଆସି ଗେଲ? ଛୁଆମାନ,ୁ ସବୁ
ଜି ନିଷ ନୂ ଆ ଲାେଗ। ସବୁ ଦବ ଉପେର अଧି କାର ଜାହି ର କରି ବାକୁ
अେଶାକ ବି ଶାଳ

ଭଲ ଲାେଗ। େସମାେନ ନି ଜର अଧି କାରେର ଥିବା ମଢ଼ ପାଖକୁ କାହାକୁ
ଆସି ବାକୁ େଦବାକୁ ଚାହାkି ନାହW। ଛୁଆମାେନ ମଢ଼ ପାଖେର ବୁ ଲି ବାକୁ
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ଲାଗିେଲ। େସମାନ,ୁ େମାେଟ େଭାକ ଲାଗୁ ନଥିଲା। କି m ବଳି ଥିବା ମାଂସକୁ କାହାକୁ
େଦବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିେଲ।
କାଉମାେନ ଗଛ ଡାଳେର ବସି କା କା କରୁଥିେଲ। େବେଳ େବେଳ ମଢ଼ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି
ଆସୁଥିେଲ। େଗାଟିଏ ଦୁ ଇଟା ଥଂଟ ମାରି ଛkି କି ନାହW େଗାଟିଏ ଛୁଆ କାଉ ଆଡ଼କୁ
େଦୗଡ଼ି ଗଲା। କାଉମାେନ ଉଡ଼ି ଗେଲ। କି m ଆଉ ଏକ ଡାଳରୁ କି ଛି କାଉ ଉଡ଼ି ଆସି େଲ।
େସପଟକୁ ଦି ତୀୟ ଛୁଆଟି େଦୗଡ଼ି ଗଲା େସମାେନ ପୁଣି ଉଡ଼ି ଗେଲ। ପାଖେର ଥିବା ଗଛ
ଉପେର ବସି ଗେଲ। ଏମି ତି େଦୗଡ଼ି ବା ଆଉ କାଉମାନ, ଉଡ଼ି ବା େଖଳ ଚାଲି ଲା। ଛୁଆଟି
ଗଛ ଉପେର ଚଢ଼ି ବାକୁ େଚା କରୁଥିଲା। େସ ଟିକିଏ ଚଢ଼ି ଲା, ତାର େଗାଡ଼ ଖସି ଗଲା
ଆଉତେଳ ଦୁ ମ କରି ତେଳ ଖସି ପଡ଼ି ଲା। େଯେତେବେଳ ସି ଂହଛୁଆମାେନ ପାଖକୁ
ଆସୁଥାkି କାଉମାେନ ଉଡ଼ି ଯାଉଥାkି ଟିକିଏ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଗିେଲ କାଉମାେନ ପୁଣି ମଢ଼
ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଆସkି । ଦଳେର େସମାନ, ଭଳି अେନକ ଛୁଆ ଥିେଲ। େସମାେନ କି m
अନ ଭାଇଭଉଣୀମାନ, ଠାରୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଥିେଲ।
ଟିକିଏ ଦୂ ରେର େଗାଟିଏ ବି ଲୁଆ अେପeା କରି ଥାଏ। ବି ଲୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ ମଢ଼
ସଂfାନେର ସବୁ େବେଳ ତ¡ର ଥାଆkି । ଏମାେନ ବଡ଼ ଶି କାର କରି ପାରି େବ ନାହW।
ସି ଂହ କି କଲରାପତରି ଆ ବାଘ ଖାଇଥିବା ମଢ଼ରୁ କି ଛି ମାଂସ ଖାଇେଲ ଏମାନ, େଭାକ
ମରି ଯିବ। ବଡ଼ ଶି କାରୀ ଖାଇଲା ପେର ଏମାନ, ପାଇଁ ପଯା ପରି ମାଣେର ମାଉଁସ
ବଂଚି ଥାଏ। େତଣୁ ଏହି ବି ଲୁଆମାେନ ସି ଂହ ଦଳକୁ େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଥାkି ଆଉ अେନକ
ସମୟେର େସମାନ, ପଛେର ଚାଲkି । ଏହି ଜଲି ବି ଲୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜି କ ପାଣୀ।
ଆକାରେର େସମାେନ କଲରାପତରି ଆ ବାଘଠାରୁ अେନକ େଛାଟ। ହୁଏତ େଦଶୀ କୁ କୁ ରଠୁ
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ସାମାନ େଛାଟ ବା କୁ କୁ ର ଭଳି େହାଇପାରkି । ଏମାନ, େବକ ଗୁଡ଼ିକ େମାଟା , ମୁହଁଟା
େଗାଜି ଆ। କାନ ଗୁଡ଼ିକ େବକ ପାଖେର େମାଟା େହାଇଯାଇଛି । କଳା େଥାବଣି ମଝି େର
େଛାଟ େଛାଟ ଶାନଦାk ରହି ଥାଏ।
ବି ଲୁଆ ଏପଟ େସପଟ େହଉଥାଏ। ଏ ସି ଂହ ଛୁଆମାେନ େଯେତେବେଳ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଯିେବ
େସ ବଂଚି ଥିବା ମାଂସରୁ ଟିକିଏ ଭାଗ ପାଇବ। ଛୁଆମାେନ କି m କାହାକୁ ମଢ଼ ପାଖେର
ପୁରାଇ େଦବାକୁ ଚାହାkି ନାହW। େଗାଟିଏ ସି ଂହ ଛୁଆ ବି ଲୁଆକୁ େଦଖିେଦଲା। ନି ଜ
ଭିତେର େଖଳୁ ଆଡ଼ ପବୃ ତି ଆଉ ଶି କାରୀପଣ ଜାଗି ଉଠି ଲା। େସ ନି ଜର କାfକୁ ଟିକିଏ
ଉଠାଇ େଦଲା, େଗାଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଲ^ା କରି େଦଲା ଆଉ ବି ଲୁଆକୁ ଆକମଣ କରି ବାକୁ
ପ]ୁତ େହାଇଗଲା। େସ ବି ଲୁଆ ଆଡ଼କୁ େଜାରେର ଆେଗଇ ଗଲା। ଏେଣ ବି ଲୁଆଟି
େସମି ତି ଏପଟ େସପଟ େହାଉଥାଏ ଆଉ େଦେଖଇ େହଉଥାଏ େଯମି ତିକି େସ ସି ଂହ
ଛୁଆଟିକୁ ଆକମଣ କରି ବ। ପକୃ ତେର େସ ଛୁଆମାନ,ୁ ଡରାଇ େଦବାକୁ ଚାହଁୁ ଥାଏ।
ବି ଲୁଆର ଆକାର ଏହି ସି ଂହ ଛୁଆମାନ,ର ଆକାରଠାରୁ अେନକ ବଡ଼। େଛାଟ ଛୁଆଟିକୁ
ସହଜେର ବି ଲୁଆ ମାରି େଦଇ ପାେର। ଛୁଆଟି କି m ନ ବୁ ଝି ବି ଲୁଆ ଆଡ଼କୁ ଆେଗଇ
ଗଲା। ବି ଲୁଆ ଏମି ତି ବବହାର କଲା େଯମି ତି େସ ସି ଂହ ଛୁଆକୁ ଏକଦମ େଦଖିନି। କି m
ବି ପଦ ଥାଏ। ମା’ ବୁ ଝି ପାରି ଲା, ଉଠି ଧି େର ଧି େର ଛୁଆମାନ, ପାଖକୁ ଚାଲି ଗଲା।
ବି ଲୁଆଟି େସଠୁ େଦୗଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଛୁଆମାେନ ମା’ପାଖକୁ େଫରି ଆସି େଲ, ଆଉ ମା’
େକାଳେର େଶାଇଗେଲ।
ଏହି ବି ଲୁଆଟି ଟିକିଏ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଗଲା। ସି ଂହମାେନ ସାମାନ ବି ଲୁଆ ପାଇଁ ଏେତ ଦୂ ର
ଯି େବ ନାହW। ବତମାନ ମଢ଼ ପାଖକୁ ଯି ବା ବୃ ଥା। ସି ଂହୀ ଛୁଆମାନ, ରeାପାଇଁ ତାକୁ
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ଆକମଣ କରି ପାେର। ବି ଲୁଆଟି ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ବୁ ଲି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ବି ଲୁଆ
ମାେନ ସବୁ େବେଳ ସାମାଜି କ େହାଇ ରହି ବାକୁ େଚା କରkି । ଯଦି େଗାଟିଏ ବି ଲୁଆ ଆଉ
େଗାଟାଏ अଜଣା ବି ଲୁଆ ପାଖକୁ ଯାଏ େସେତେବେଳ ତାର ବବହାର ସଂଜତ ରେହ,
ସି ଂହମାନ, ଭଳି ଆକମଣମୁଖା େହାଇ ରେହ ନାହW। େସ ପାଖେର ଆଉ ଏକ ବି ଲୁଆ
ଥିଲା। େସହି ଯାଗାରୁ ସି ଂହଦଳ େଦଖା ଯାଉ ନଥିଲା। ପଥମ ବି ଲୁଆ ନୂ ଆ ବି ଲୁଆ ପାଖକୁ
ଚାଲି ଗଲା। ତା ମୁହଁ ଟିେକ େଖାଲି ଯାଇଥିଲା। ଦାk ଟିେକ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। ତାର
କାନଟି େବକ ଆଡ଼କୁ େହାଇଯାଇଥିଲା। अନ ବି ଲୁଆଟି ତାକୁ େଦଖିଲା। କି ଛି अ ଭୀ
େଦଖାଇଲା ନାହW। ବି ଲୁଆଟି ତା ସାକୁ କି ଛି କହୁଥିଲା। ଏ ବି ଲୁଆ ତାର ନାକକୁ अନ
ବି ଲୁଆ ନାକେର ଘଷିବା ପାଇଁ େଚା କରୁଥିଲା। अନବି ଲୁଆଟି ପଛ େଗାଡ଼େର ଭରା
େଦଇ ପି ଠିେର ବସି ଥିଲା। ତାର ଲ^ା ଲାୁଡ଼ ମାଟି ଉପେର ପଡ଼ି ଥିଲା। େସଠି ତେଳ
ପଥୁରିଆ ମାଟିେର ମଝି େର ମଝି େର ଘାସ ବାହାରି ଆସି ଛି। ତେଳ େଛାଟ େଛାଟ କଳା
ପଥର ପଡ଼ି ଥିଲା। େସମାେନ ବହୁତ ସମୟ ପାଖା ପାଖି ରହି େଲ। ତାପେର ଟିକିଏ େଦୗଡ଼ି
ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗେଲ।
ଏହି ବି ଲୁଆମାେନ କି ଛି େବାେବାଉ ନଥିେଲ । ସଂfା ବା ରାତି ର ପଥମ ପହରେର
ବି ଲୁଆମାେନ େବାବାଉ ଥାଆkି । କି m ଦି ନେର ଏମି ତି କି ଛି ଘେଟନା । ବି ଲୁଆ ଦୁ ଇଟି
ଏପଯk େଭାକି ଲା अଛkି । ଏ ସି ଂହ ଦଳ ଦୂ ରକୁ ଗେଲ େସମାେନ କି ଛି ଖାଇବାକୁ
ପାଇେବ । ଛୁଆ ଗୁଡା କି m େମାେଟ ଛାଡୁ ନାହାkି । ବି ଲୁଆମାେନ ସକାେଳ ବା
ସଂfାେର ଚଳ ଚଂଚଳ େହାଇ ଯାଆkି । େସମାେନ ଏେବ ଏମି ତି କି ଛି ସମୟ ବୁ ଲି େବ ।
ବି ଲୁଆ ମାେନ ସାଧାରଣତଃ େଯାଡି େହାଇ ରୁହkି ଆଉ ନି ଜର अଂଚଳ ମଳ ବା ମୂତ ଦାରା
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अ,ିତ କରkି ।
ଏପେଟ ଦଳେର ଏହି ସି ଂହଛୁଆମାେନ ମା ପାଖେର ଏକଦମ ଘଷି େହାଇ େଶାଇ ନଥିେଲ ।
େସମାେନ ଏକୁ ଟିଆବୁ ଲି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିେଲ । ମନେର ଏମି ତି ସାହାସ ଥିଲା । ଦୁ େହଁ ମା
ପଣତରୁ ଟିକିଏ ଦୂ ରେର ଥିେଲ, କି m ବହୁତ ଦୂ ରେର ନୁ େହଁ । ଛୁଆମାେନ ମଢ ପାଖକୁ
କାହାକୁ ଆସି ବାକୁ େଦଉ ନଥିେଲ । ଗଛେର କାଉମାେନ େସମି ତି କା କା େହଉଥରେଲ ।
ମଝି େର ମଝି େର ଉଡି ଆସି ମଢେର ଥଂଟ ମାରୁଥିେଲ । ଛୁଆମାେନ େସମି ତି େସମାନ,ୁ
ଭଗାଉଥିେଲ ।
ବି ଲୁଆ ଆଉ କାଉ ମାେନ େସମି ତି ମଢରୁ କି ଛି ମାଂସ ପାଇଁ ଛକି ରହି େଲ । ବି ଲୁଆଦୁ େହଁ
େବେଳ େବେଳ ଆସି ପୁଣି ଛପି ଯାଉଥାkି । ମା ସି ଂହୀ ଏକଦମ ସଜାଗ ରହି ଥାଏ ।
ବି ଲୁଆ ମାେନ ପାଖକୁ ନ ଆସm । ବି ଲୁଆ ଦୁ େହଁ ଟିକିଏ ଦୂ ରେର ରହି ସାମାନ ଭୁ କି େଲ
। ମା ସି ଂହୀ अ େଦୗଡି ବି ଲୁଆମାନ, ଆଡକୁ ମାଡଗଲା । ବି ଲୁଆ ମାେନ େଦୗଡି
ପେଳଇେଲ ଆଉ କି ଛି ଦୂ ରେର ରହି ମଢକୁ अନାଇ ରହି େଲ ।
ବି ଲୁଆ ଦୁ ହWକୁ ବହୁତ େଭାକ ଲାଗୁଥିଲା । ମଢ ପାଖେର ରହି ଖାଇବା େମାେଟ ସnବ
େହଉନାହW । ସି ଂହମାେନ େମାଟ ବାଟ ଛାଡୁ ନାହାkି । େପଟର େଭାକେର େସମାେନ
ଦୂ ରକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନଥିେଲ । ବି ଲୁଆ ମାେନ ଏପଟ େସପଟ େହାଇ େଦୗଡୁ ଥିେଲ ।
େସମାେନ େମାେଟ ସି ଧା େଦୗଡkି ନାହW, ଖୁବ ଜଲଦି ଦି ଗ ବଦଳାଇ ଦି अkି । ସି ଂହ
अବଶ େସମାନ,ୁ େକଇ େଖାଜେର ମାଡି ବସି ବ । କି m େସମି ତିଆ କି ଛି ଉେqଶ ସି ଂହ
ଦଳର ନଥିଲା । ଏ ବି ଲୁଆ ମାନ,ୁ େଦଖିେଲ ଲାଗିବ େଯମି ତି େସମାେନ ଏମି ତି
ମୂଲହୀନ ଦଉଡୁ ଛkି । ବି ଲୁଆମାେନ େଗାଟିଏ ଦୁ ଇଟି ହାଡ ଏପଟ େସପଟ େହାଇ
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ପଡି ଥିବାର େଦଖିେଲ । େସହି ହାଡ େଚାରାଇବା େସମାନ,ର ଉେqଶ । ଟିକିଏ ଆଖି
ଆଢୁ ଆଳ େହେଲ େସମାେନ ହାଡ େଚାରାଇ େନେବ । େଗାଟିଏ ବି ଲୁଆ ଖୁବ ସkପଣେର
ପାେଖଇ ଆସି ଲା । ସି ଂହ ଛୁଆମାେନ େସ ବି ଲୁଆକୁ ମଧ ଧାନ େଦେଲନାହW । ଏମି ତି ଏ
ବି ଲୁଆଟା େକେତ େବଳୁ ଦଉଡୁ ଛି । ବି ଲୁଆର କାନ େଯାଡାକ ପଛୁଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ।
କାf ତଳୁ ଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ େଗାଡ ଗୁଡାକ କଣୁଆ େହାଇଯାଇଥିଲା । ତାକୁ ସି ଂହ
ଦଳର ପାଖକୁ ଯାଇ ହାଡ େଚାରାଇବାକୁ ପଡି ବ । ଯଦି ସି ଂହମାେନ ଆକମଣ କରkି
େତେବ ପଳାଇବା ପାଇଁ େସ ସଂ"ୂଣ  ପ]ୁତ େହାଇ ରହି ବା ଦରକାର ।
ଏମି ତି ଏେଣେତେଣ େଦୗଡି ବା अଭିନୟ କରି ବି ଲୁଆଟି ହାଡର ଏକଦମ ପାେଖଇ ଆସି ଲା
। ତାପେର ଏକ ଝଟକାେର ମୁହଁେର ହାଡଟିକୁ ଧରି େଯେତ େଜାରେର େହାଇପାେର େଦୗଡି
ପଳାଇଲା । ଛୁଆ ସି ଂହ ଦୁ େହଁ ବି ଲୁଆକୁ େଦୗଡି ପଳାଇବାର େଦଖିେଲ । େସମାେନ
ଟିକିଏ ଉଠି ପୁଣି ରହି ଗେଲ । ଏ ଛାର ବି ଲୁଆ ପଛେର େଦୗଡି ଲାଭ କଣ?େସମାନ, ମା
ମଧ କି ଛି କଲାନି । େସମାେନ ଆଖି ବp କରି େଦଉଥିେଲ । କି m େସମାନ,ର କାନ,
ଶରୀର ଏକଦମ ସଜାଗ ଥିଲା । କି ଛି ଘଟିେଲ େସମାେନ ଆକମଣ କରି େବ ।
ଏେଣ ପଥମ ବି ଲୁଆର ଖାଇବା େହାଇଗଲା । େସ ହାଡକୁ େନଇ ଦୂ ରକୁ ଚାଲି ଗଲା ।
ଆର ବି ଲୁଆଟି ତା ସେ ସାେ େଦୗଡୁ ଥିଲା । େସମାେନ ଏ ହାଡକୁ ଦୂ ରକୁ େନଇ
ଖାଇେବ । ଏେଣ କାଉ ଦଳ ଖୁବ ବ] େହଉଥାkି । େସମାେନ ଆଉ ିର
େହାଇଡାଳେର ବସି ପାରି େଲ ନାହW । ବାର^ାର ମଢ ପାଖକୁ ମାଡି ଆସୁଥାkି । ସି ଂହ
ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ମଢ ପାଖେର ଆ¢ା ଜମାଇେଲ । କି m କାଉଦଳ ନି ଜର ପେଚାେର eାk
େହେଲନାହW । କି ଛି ଖାଲି ଯାଗା େଦଖି ମଢ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଉଥିେଲ ଆଉ େସଇଠି କା କା
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କରୁଥିେଲ । ଏମି ତି କରି କରି େସମାେନ ସି ଂହ ମାନ,ୁ ବି ରo କରି େଦେଲ । ମଢେର
େସେତ କି ଛି େବଶୀ ମାଂସ ନଥିଲା । ସି ଂହ ଛୁଆ ଦୁ େହଁ ହଟିଗେଲ ଆଉ କାଉ ଦଳ ମାଂସ
ଛି େwଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
ଏ ସି ଂହମାେନ ଜନEରୁ ବଡ ପଯk अେନକ ]ର େଦଇ ଗତି କରkି । ପତି ଥରର ଜୀବନ
अଲଗା ପକାରର । େସମାନ, ଜୀବନକୁ ଚାରି ଭାଗେର ବି ଭo କରାଯାଇପାେର ।
େଛାଟ ଛୁଆର ଜୀବନ । ଦୁ ଇ ମାସ କାଳ ମା’ ସହି ତ େକଉଁଠି ଲୁ ଚି ରହି ବ । େସହି
ସମୟେର ଆଖି ର େଡାଳାର ର ପରିବ\ନ ଘେଟ । ତି ନିମାସ ଭିତେର ଧସ
ୂ ରି ଆ ଆଖି
अ^ରର ର େନଇଯାଇ ପାେର । ବଡ େହଲା ପେର ସି ଂହ, ସି ଂହୀ ଭିତେର ପେଭଦ
ଜଣାପେଡ । ସି ଂହର ମୁw ସାଧାରଣତଃ ସି ଂହୀର ମୁwଠାରୁ ବଡ । ଆଉ େବକ ପାଖେର
େକଶର ଉଠି ବା ଆରn କେର ।
ପଥମ ତି ନିମାସ ପଯk ଛୁଆ ମା’ର ]ନପାନ କେର । ତି ନିମାସ ପେର େସ ମାଂସ
ଖାଇବାକୁ ଆରn କେର । ବେଷ ପଯk ଛୁଆଟି ପାୟ ବଡ େହାଇଯାଏ । ପpର ମାସ
ଆଡକୁ େସମାନ, ଆକାର େଗାଟାଏ େଗାଟାଏ ଚି ତାବାଘ ଆକାରର େହାଇ ଯାଏ । ଏହି
ସମୟେର େସମାନ,ର ନୂ ଆ ଦାk ଉେଠ ।ବାରରୁ ପpର ମାସ ଭିତେର ଶି ଶୁ ଦାk ଭାି
ାୟୀ ଦାk ଉେଠ । ସି ଂହର अwିରା ଛୁଆମାେନ ସି ଂହୀଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼kି । ଦୁ ଇ ବଷ
ପେର େସମାେନ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ବଢkି । ତା,ର ଛାତି ବଡ େହାଇଯାଏ । ଆଉ ମୁw ବଡ
େହାଇଯାଏ, େକଶର ମୁwର ଉପେର, ଛାତି େର ଆଉ େବକ ଚାରି ପେଟ ଉଠି ବାକୁ ଆରn
କେର । ଦୁ ଇରୁ ଚାରି ବଷ ମଧେର େସମାେନ ତରୁଣ अବାେର ଥାkି । ଏ ସମୟେର
ଶରୀରର ସବୁ ଠାରୁ ମୁଖ ପରି ବ\ନ ମାନ ଘେଟ । ତି ନିବଷ ଆଡକୁ ମାଈଛୁଆ ପାୟ ପ$
ୂ 
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ବୟ;ା ସି ଂହୀେର ପରି ଣତ େହାଇଯାଏ । େସହି ସମୟେର େସମାନ,ର अେନକ
ପରି ବ\ନ ଘଟିଥାଏ । ଶି କାର କରି ବା ସମୟେର େସମାେନ େଯାଗଦାନ କରିଥାkି ଚାରି
ବଷ ଆଡକୁ ପୁअ ଛୁଆଟି ପ$
ୂ  ସି ଂହେର ପରି ଣତ େହାଇଯାଏ ଆଉ ମଲା ପଯk େସ
େସମି ତି ରହି ଥାଏ । େସମାନ,ର ବଢି ବାର ସମୟ ଯଦି ଓ ଛअ ବଷ ପଯk ଚାେଲ
ତଥାପି ଚାରି ବଷ େବଳକୁ େସମାେନ ପାୟ ପ$
ୂ  ସି ଂହର ପରି ଣତ େହାଇଯାkି । ଛअ
ବଷ ପେର ଆଉ ଶରୀରର ବୃ ି ଘଟି ନଥାଏ । େସମାେନ ଧି େର ଧି େର ଓଜନି ଆ ଓ
ଚଉଡି ଆ େହାଇଯାkି । େଦହର େଲାମ ଧୀେର ଧୀେର ହଳଦୀ ଧସ
ୂ ରି ଆ େହାଇଯାଏ ଆଉ
େଛାଟ ସି ଂହ ଏକ ପ$
ୂ  ସି ଂହେର ପରିଣତ େହାଇଯାଏ । େବେଳେବେଳ ବାଳ ସାମାନ
କଳା େହାଇ ଯାଇଥାଏ ।
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ସବଂ ସହା
ସବୁ ଦି ନ ପରି େସ ଦି ନ ମଧ ସାfଭମଣ ସମୟେର ସାeାତ୍
େହାଇଥିଲା ମି େସସ୍ ଚାp, ସହି ତ ଏକ ହାତେର ତା,ର ଥିଲା
ଦୁ ଇଟି ଚି ଠି ଓ अନହାତେର ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ଥିେଲ ନି ଜର ସାନପୁअ
अରି pମକୁ  କାରଣ ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ अରି pମ୍ ମାନସି କ ବି କଳା
ଥିଲା ଖୁବ୍ େମାଟାେସାଟା ଫିନ୍ ଫିନ୍ େଗାରା, ଡଉଲଡ଼ାଉଲ୍ େଚେହରା
ସହ ବଡ଼ ମୁwେର କୁ |ୁ କୁ|ିଆ କଳା ମି ଚିମିଚି େକଶେର ଭରା ‘େହେଲା
अରି pମ୍!’ ସେ^ାଧନେର ହାତ େଦଖାଇବା ମାେତ େମା ହାତଟିେର ହାତ
ମି ଳାଇ ଟାଣି ଧରି ଥିଲା େସ େସ ସମୟେର ମି େସସ୍ ଚାp୍ େମା ସହି ତ
ସାfଭମଣେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ
ତା,ର ଚାକି ରୀ ସ^fୀୟ ବା\ାଳାପର ଆେଲାଚନାକେମ େସ
କହି ଥିେଲ େଯ ମଁୁ େସ ବା, ଚାକି ରୀକୁ ପାୟ ଆଉ ଛअମାସ େହବ
ଯାଉନି  କାରଣ େମା ଚାକି ରୀଟିକୁ େନଇ ଏେବ େକାଟେ ର େକସ୍
ଚାଲି ଛି ବା,ର ଦୁ ଇଟି କମଚାରୀ ନି ଜର ଚାକି ରୀ ବ|ାଇବା ନି ମି\
ଏ
ପୁuିତା େଜନା

ସବୁ

କରି ଛkି 

ମାତ

ମଁୁ

ତ

େକାଟେ ର

େକସ୍

ଲଢ଼ି ବାକୁ

ଯାଇପାରି ବିନି, େତଣୁ େମା ସ ାମୀ ଏଥିେର ଏକମତ ନ େହବାରୁ ମଁୁ
ପୁନ ଏେବ େସହି ମାନସି କ ବି କଳା ପି ଲାମାନ,ୁ େଶାଲ୍ େଟନ୍ଡ
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ଶି eୟି ତୀ ହି ସାବେର ;ୁଲେର ପଢ଼ାଉଛି  ଏତଦ୍ବତୀତ ଘେର ମଧ ସାହେର ତି ନିଦିନ
ଘ¤ାଏ େଲଖାଏଁ େସହି ପି ଲାମାନ,ୁ ଟୁ ସନ୍ କରୁଛି  ତା,ର ମନର अବା ଓ
ମୁଖମwଳକୁ ଲeକରି େମା ମନ ମଧେର େଯ କି ପକାର କ ଜାଗତ େହାଇଥିଲା
ଭାଷାେର ବ$ନା କରି ବା କକର ବାପାର ଥିଲା अରିpମ୍ ବାର^ାର େମା ହାତଟିକୁ
ଟାଣି ଧରୁଥିଲା ତା’ର ହାତଟିକୁ ଧରି ଚାଲି ବାକୁ ଇgା ଥିେଲ ମଧ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଧ¥ା
େଦବାଭୟେର ତା’ପେର ସଂଧା ଆଳତି କରି ବା ଉେqଶେର ମଁୁ େମା ଫାଟକୁ େଫରି
ଆସି ଥିଲି ମା ପୁअ ଦୁ ହW,ୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି େଦଇ େସମାେନ ଠି କ୍ େମା ଉପରର
ଫାଟଟିେର ରହି ଥାଆkି 
ତା’ପେର ପତି ଦିନ ଭଳି ସଂଧା ଆଳତି , ପାଥନା ଓ ଧାନପେର ମଁୁ େରାେଷଇ
କାଯେର େଯାଗଦାନ କରି ରାତୀର ଖାଦ ପ]ୁତି କରିବା ସମୟେର ଭାବି ଚାଲି ଥିଲି
ମି େସସ୍ ଚାp, ଜୀବନଧାରା ବି ଷୟେର...
ଧରି ତୀ ପରି ସବଂସହା ନାରୀଟିଏ ଭଗବାନ ସୃି କରି ଛkି ଓ ତା,ଠାେର ଭରି
େଦଇଛkି अସୀମ େଧୖ ଯ ଶoି ଠି କ୍ େମରୁ ପବତ ପରି  ତା, ସାେର େଯେବ ବି େମାର
େଦଖାହୁଏ ତା, ଜୀବନର େସ ଦୁ ଃଖଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଆହତ ହୁଏ ମଁୁ  अରିpମ୍
ଆମର ଉପର ଫାଟେର ରହୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଗwେଗାଳ କେର ସବୁ େବେଳ ଘେର
େଡଉଁଥାଏ, େକେତେବେଳ ଘେର ଏ ମୁwରୁ େସ ମୁw େଦୗେଡ଼ ଓ ଚି ାର କରି ପାଟିକରି
ଘରର ଜି ନିଷ ଓ କବାଟ ଇତାଦି କୁ େଢା େଢା କରି ପି େଟ अଧି କାଂଶ ସମୟେର ଉଁ...
ଉଁ... କରି ଗୀତଗାଇବା ପରି କାେp େସ ବାକ୍ ଶoିହୀନ ମାତ ସବୁ କଥା ବୁ ଝି ପାେର ଓ
କ"ୁ ଟରେର ତା’ର ମନକଥା ଓ ;ୁଲେର ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ସବୁ କି ଛି ଟାଇପ୍ କରି େଲଖି
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ଜଣାଇ ଦି ଏ ଖୁବ୍ ସୁpର ସୁpର ଗ ସବୁ ବ$ନା କରି େଲେଖ ବୟସ ପାୟ େତର
କି ^ା ଚଉଦ ବଷ ଏେତ ଗwେଗାଳ କରି ଥିେଲ ମଧ ତା’ର ଏ अବା େଦଖି ସମେବଦନା
ାପନ କରି ବା ବତୀତ ବି ରoିଭାବ ଆେସନାହW
ଯାହାର ପୁତର अବା ଏପରି ଓ ତା ସାକୁ େବାଝ ଉପେର ଲଳି ତା ବି ଡ଼ା ପରି
ସ ାମୀ,ର ଦୁ ଇଟିଯାକ ବୃ କକ୍ ଖରାପ େହାଇଯି ବାରୁ ପତି ମାସେର ଡାଇଲି ସିସ୍ କରି ବାକୁ
ପେଡ଼ ଖୁବ୍ ଜୀ$ଶୀ$ ଶରୀର ମି ର୍ ଚାp,ର ମାତ ମି େସସ୍ ଚାp,ର େସୗpଯ
ବ$ନା

କରି ବା

ନି ମି\

େଯପରି

ଶି ୀଟିଏ

ବା

କବି ଟିଏ

ଦରକାର

ଶାkଶି 

ମୁଖମwଳଟିେର ପତି ଟି ଭାଗ ମାେନ ନାକ, ଆଖି, ଓଧାର, ଭୃ ଲତା... ଇତାଦି େଯପରି
ଏକ ଚି ତକାର ବା ଶି ୀର ତୂ ଳିକାେର ଗଢ଼ାଯାଇଛି  ତା ସାଥିେର ଠି କ୍ ଡାହାଣ ଗାଲର
େଗାଟିଏ ପାଶେର ନଜର ନ ଲଗିବା ପରି େଯପରି କଜଳ ଟିପାଟିଏ ଭଗବାନ ଜନE
ସମୟେର ଲଗାଇ ମ\କୁ ପଠାଇଛkି  ମଝି ସୁkାଣି ସାେର ମଧମଧରଣର ଲାଲ
ବି pିଟିଏ ଲଗାଇ େଯପରି ଦୁ ଗାପତି ମା ପରି ମେନ ହୁअkି  ମଧମ ଉତା, ମଧମ ସ ା
ସହି ତ େଗୗରବ$ ଆପାଦମ]କ େଯପରି ନି ଖୁଣ ଭାବେର ବ$ନାେଯାଗ ତା’
ସାେର ଗଜଗାମି ନୀ ଚାଲି ସାକୁ ମଧୁର ଭାଷିଣୀ କି ଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ଏପରି ସବଗୁଣ
ସଂପନା ନାରୀଟି ଭାଗେର ଭଗବାନ େଯପରି ସମୁଦର େଗାଟିଏ ଲହଡ଼ି ସମାି ପବ
ୂ ର
 ୁ
ଆଉ ଏକ ଲହଡ଼ି ର ବୀଜ ାପନ େହାଇଯାଇଥାଏ, ଠି କ୍ େସହି ପରି େଗାଟିଏ ଦୁ ଃଖ ମନରୁ
ନ ଲି ଭୁଣୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଲହଡ଼ି ପରି ବୀଜଟିଏ େରାପଣ କରିବାେର ଲାଗି ପଡୁ ଥିେଲ
ଗଣିତ

ଶା¦େର

ଏମ୍.ଏ.

ପ|ମବଷେର

ତା,ର

ବି ବାହ

କାଯ

ସମାପନ

େହାଇଯାଇଥିଲା ମି ର ଚାp, ସହ, େସ େସେତେବେଳ ଏକ ବହୁରାୀୟ କ"ାନୀେର
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ଇଂଜି ନିୟର ଥିେଲ ସବୁ ନାରୀ, ପରି େସ ମଧ ନି ଜ ମନେର अେନକ ଆଶା ଓ ଆଗାମୀ
ଦି ନର ସ ପ ଭରି ସଂସାେର େeତେର ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିେଲ କି ଛିଦିନ ଦା"ତ
ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଆନpେର, ହସ ଉଲାସେର ବି ତିଯାଇଥିଲା େସ ସମୟେର ମି େସସ୍ ଚାp୍
େଟ୍ ବା,େର ଏକ କି ରାନୀ ଚାକି ରୀ ପାଇଥିେଲ େତଣୁ େସ େଶଷ ବଷର
ସାତେକା\ର ପରୀeା େଦବାକୁ ଇgା କରି ନଥିେଲ ପତି ପତ ୀ ଦୁ େହଁ ଦି ଲୀ ମହାନଗରୀେର
ଭଲ ଚାକି ରୀ ଜୀବନ अତି ବାହି ତ କରିବା ସହି ତ अେନକ अେନକ େଛାଟ ବଡ଼ ସ ପର ଜାଲ
ବୁ ଣିବାେର ଲାଗି ପଡ଼ି ଥିେଲ
ସବୁ ନାରୀ,ର ଏକ ସ ପଥାଏ ମାତୃ ତ ଲାଭ କରିବା େତଣୁ େସ ମଧ କି ଛିଦିନ
अkସ\ା ରହି ବା ପେର ମାତୃ ତ ଲାଭକେଲ େଯଉଁ ଶି ଶୁଟିର ଆଗମନେର ତା,ର
ସଂସାରେର ହସ ଉଲାସ ଭରି ଯିବ, ତା’ର କpନେର ସାରା ଗୃହଟି କ"ିତ େହବ, ତାର
ହସେର ତା,ର ହସଖୁସିର ସଂସାର ବି ଜୁଳୀ ପରି ଚମକି ଉଠି ବ, ଓ ତା’ର ମା... ମା...
ଡାକେର େସ ଧନ ମେନ କରି ବାର ଆଶା ମନେର େପାଷଣ କରି ଥିେଲ, େସ ସବୁ ପାଣିର
ବୁ ଦ୍ ବୁ ଦ୍ ପରି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା କି ଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ତା, ଔରସରୁ ଜାତ ପୁତ ସkାନଟି
ମାନସି କ

ଓ

ଶାରୀରି କ

ଭାବେର

ବି କଳା

େହବ

େବାଲି ?

ଏ

ସ^ାଦଟି

ଡାoରମାନ,ଠାରୁ ଶୁଣି ଦୁ ଃଖେର ଭାିପଡ଼ି େଲ େସ ଦୁ ଇଜଣ अେନକ ଡାoରୀ ପରାମଶ
କେମ ଯି ଏ େଯଉଁ ପକାର ଚି କିdା କରି ବାକୁ କହି େଲ େସ େକଉଁଥିେର ବି अବେହଳା
କରି ନଥିେଲ ପାଣି ପରି अଜସ ପଇସା ବୁ ହାଇ େଦଇଥିେଲ, ମନେର eୀଣ ଆଶା ସ|ାର
କରି ନି ୟ ତା,ର ପୁତ ସkାନଟି ଠି କ୍ ଭାବେର ଜୀବନ ନି ବା ହ କରି ପାରି ବ େବାଲି 
ମନେର ଯାହାକୁ ସବୁ େନଇ ଆଶାର େସୗଧ େସ ଗଢ଼ି ଥିେଲ େଗାଟିଏ େହେଲ ବି ତା,
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ପeେର ସାକାର େହଲାନି  େଶଷେର ବେଷ ନୁ େହଁ ଦୁ ଇବଷ ନୁ େହଁ ବାରବଷକାଳ
ଶଯାଶାୟୀ େହାଇ ପଡ଼ି ରହି ଲା ଇତି ମଧେର ବାଧତାମୂଳକ ବା, ଚାକି ରୀଟିରୁ
अବସର େନବା ନି ମି\ ଦରଖା] େଦଇଥିେଲ େସ ବଡ଼ପୁତର ଏ अବା େଦଖି ବଂଶରeା
ଓ ଜୀବନର ସାହାରା ନି ମି\ ପତି ପତ ୀ ଏକତ ିର କେଲ ଦି ତୀୟ ସkାନଟିଏ ପାଇବା
ଆଶାେର େଶଷେର ଠି କ୍ ସମୟେର ତା,ର େକାଡ଼ପଣ
ୂ   କରି ଆଉ ଏକ ସkାନ ତା,ର
ଗଭରୁ ଜାତ େହାଇଥିଲା ସୁpର ପୁତଟିକୁ େଦଖି ଆନpେର ବି େଭାର େହାଇ ଉଠି ଥିେଲ
ପତି ପତ ୀ ଦୁ େହଁ ଏବଂ ନାମ ରଖିଥିେଲ अରି pମ ଭଗବାନ, ନି କଟେର ଢାଳି େଦଇଥିେଲ
ବି ନମ ପଣତି ସାେର अବାରି ତ अଶଧାର ଓ ଭାବି ଥିେଲ ଏଥର ଭଗବାନ ତା,ର ଡାକ
ଶୁଣିେଲ େବାଲି  ସାନପୁअଟି ଚଲାବୁ ଲା ଇତାଦି ଟିକିଏ ବି ଳ^ର କଲା ମାତ େସ
ମାନସି କ ବି କଳା ଓ ବାକଶoି ଶନ
ୂ  େବାଲି େଯେତେବେଳ ଜାଣିଥିେଲ ଶନ
ୂ ରୁ
ଖସି ପଡ଼ି ଲା ପରି अନୁ ଭବ କରି ବା ସେ ସେ ସମ] ଆଶାର ସ ପ ଭାି ଚୁ ରମାର
େହାଇ ଯାଇଥିଲା ବଡ଼ପୁअଟିର ବି ଛଣାେର ଝାଡ଼ା, ପରି ଶା, ଗାଧୁଆ, େଖାଇବା... ଇତାଦି
େଛାଟ ଶି ଶୁପରି ବାରବଷ କାଳ କରି କରି େଶଷେର ବଡ଼ପୁअ अଂଶୁମାନ େଶଷ ନି ଶାସ
ତାଗ କରି ଏ ସଂସାରରୁ ବି ଦାୟ େନଲା ପି ତାମାତା କି ଛିଦିନ େଶାକେର ଭାି ପଡ଼ି ଥିେଲ
ମଧ ନି ଜକୁ ସnାଳି େନଇ अରିpମ ପଛେର ଜୀବନର ତରୀଟିକୁ ସଂସାର େeତେର
ବାହି ଚାଲି େଲ
କି ଛିଦିନ अତି ବାହି ତ େହବାପେର ସ ାମୀ ବୃ କକ୍ ଜନି ତ େରାଗେର ପୀଡ଼ି ତ େହେଲ
ସବୁ ପକାର ପରୀeାରୁ ଜଣାପଡ଼ି ଥିଲା େଯ ଦୁ ଇଟିଯାକ କି ଡ଼ନୀ ଖରାପ େହାଇଯାଇଛି 
ତାପେର ବଷକେର ଥେର, ପେତକ ଛअ ମାସେର, ତା ପେର ପେର ପତି ତି ନିମାସେର ଓ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 41

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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େଶଷେର ପତି ମାସେର ଡାଏଲି ସିସ୍ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଲା ଏଥି ସହି ତ ଶରୀର ମଧ eୀଣ
େହବାକୁ ଲାଗିଲା ପାଣିସୁअ ପରି ପଇସା ମଧ ପଚୁ ର ଭାବେର ଖ କରି ବାକୁ
ପଡୁ ଥିଲା
ଇତି ମଧେର ମି େସସ୍ ଚାp ମାନସି କ ବି କଳା ପି ଲାମାନ, ନି ମି\ େଶାଲ୍
ବି ଏଡ୍. େଟନି ଂେର ଦାଖଲ େନଇ अେନକ କ ସହି ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହି ପାଠପଢ଼ା
େସହ୍ଷ କରି ବା ପେର ତା, ପୁअ अରିpମକୁ ସାଥିେର ଧରି ମାନସି କ ବି କଳା, ପାଇଁ
ନି ମତ ;ୁଲେର େଯାଗେଦେଲ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ େକଉଁଠୁ େନଇ ତା,ର ଇgାନୁ ସାେର
ଠି ଆ କରାkି

େସହW ଏକମାତ ଜାଣkି  େଶଷେର ଏହି ଚାକି ରୀଟିକୁ ମଧ େସ

ଭଗବାନ,ର ତା, ନି ମି\ ଆଶୀବାଦ େବାଲି ମେନକରି अେନକ ଧନବାଦ ାପନ
କରୁଥିେଲ
ବହୁେଦଶୀୟ କ"ାନୀେର ସବୁ େବେଳ ଛୁଟିେର ରହି ବା ଓ ଠି କଠାକ୍ କାମ କରି ନ
ପାରି ବାରୁ ତା,ୁ ବାଧତାମୂଳକ ଭାବେର अବସର ଗହଣ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଲା େଶଷେର
ସ ାମୀ, ଘେର ରହି ଘେରାଇ ଭାବେର କି ଛି େଛାଟ େଛାଟ କାମ କରି କି ଛି ପଇସା
େରାଜଗାର କରୁଥିେଲ ଏତଦ୍ବତୀତ ମି େସସ୍ ଚାp ମଧ ଟୁ ସନ୍ କରି କି ଛି ପଇସା
େରାଜଗାର କରୁଥିେଲ ମାତ अରିpମ ଭୟେର ତା, ଘେର ପଢ଼ି ବାପାଇଁ ଯି ବାକୁ
ପି ଲାମାେନ ଭୟ କରୁଥିେଲ ମି େସସ୍ ଚାp ନି ଜର ପାରୁ ପଯk ନି ଜର ସଂସାର ତରୀଟିକୁ
ସମୁଦରୂପୀ ସଂସାର ବeେର ସୁଚାରୁରୂେପ ବାହି େନବାକୁ

ଆପାଣ େଚା କରି

ଚାଲି ଥିେଲ
ଏମି ତି ହଠାତ୍ ଦି େନ ସଂଧା ସମୟେର କାfେର େଭନି ଟି ବାଗଟିଏ ପକାଇ ସୁpର
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ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପି fି ଲାଲ ରର ସାଲ୍ଟିଏ େଘାଡ଼ାଇ େହାଇ ଥwାେର ଆସୁଥିବାର େଦଖି ମଁୁ
ପଶ କରିଥିଲି େକଉଁଠୁ ଆସୁଛkି େବାଲି ? େସଦି ନ େସ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁ ଥିେଲ ଓ ତା,
ମୁହଁେର େଯ ଖୁସି ଝଲସି ଉଠୁ ଥିବାର େଦଖି ମଁୁ ଆହୁରି ଆଗହୀ େହାଇ ଉଠି ଥିଲି ତା,
ବି ଷୟେର ଭଲମp ଟିକିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ େସ ଆନpାଶ ଭରା ନୟନଯୁଗଳେର ଉ\ର
େଦଇଥିେଲ େଯ, ମଁୁ େସହି ବା,େର ପୁନ େଯାଗଦାନ କରି ଛି ମଁୁ ସେ ସେ
ଭଗବାନ,ୁ अେନକ अେନକ ଧନବାଦ ାପନ କରୁଥିଲି ମନ ମଧେର ତା’ପେର େସ
ବ$ନା କରି ଥିେଲ େଯ େସ ଗତ ପା|ବଷ ପବ
ୂ ର
 ୁ ତା,ର ସମସଗୁଡ଼ିକ ଜଣାଇ େଦଇଥିବା
अବସର ଗହଣ ନି ମି\ ଦରଖା]ଟିକୁ େସ ବା,ର ଉପଦ अଧି କାରୀ ଗହଣ
କରି ନଥିେଲ େସ େମାର ଏ ଦରଖା]ଟିକୁ ଫାଇଲେର େସମି ତି ଦବାଇ ରଖି େଦଇଥିେଲ
ମି େସସ୍ ଚାp ମଧ ତା, अଫିସର,ୁ ଖୁବ୍ ପଶଂସା କରିବା ସେର କୃ ତତା ାପନ
କରି ବାେର ଲାଗି ପଡ଼ି ଥିେଲ ପା|ବଷକାଳ ତା, ଶଶୁର, ସହି ତ ନି ଜର େପାଭିେଡ଼¤୍
ଫw୍ ପଇସା ପାଇବା ନି ମି\ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ହତାଶ୍ େହାଇପଡ଼ି ଥିେଲ अେନକ ଲେଢ଼ଇ ଓ
ଝଗଡ଼ା କରି ଶନ
ୂ  ହ]େର ନା]ିବାଚକ ଶ¨ ଧରି େଫରି ଆସୁଥିେଲ େସ େଯେତେବେଳ
ସବୁ ରା]ା ବp େହାଇଯାଏ େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ଏକ ଗଳି ରା]ାଟିଏ େଖାଲି ଯାଏ, अଥବା
େଯେତେବେଳ ସବୁ କବାଟ ବp େହାଇଯାଏ, ଏକ େଛାଟ ଝରକା େଖାଲି ଯାଏ - ଠି କ୍
େସମି ତି ଘଟିଥିଲା ତା, ଜୀବନେର ହଠାତ୍ ଗତବଷ ଡି େସ^ର ମାସେର ପୁନ ପବ
ୂ ପ
 ରି
େସହି ବା,କୁ ଧାଇଁଯାଇଥିେଲ େସ अେନକ ଆଶା େନଇ ଏଥର ନି ୟ ତା,ର ପଇସା
ମି ଳିଯିବା ଆଶାେର ମାତ ବା,େର େସ ଯାହା ଶୁଣିେଲ େସ ଚକି ତ େହାଇ ରହି ଗେଲ
େସ ଉପଦ अଧି କାରୀ ତା,ର ଏ ମମେଭଦି ଦୁ ଃଖ, ଯଣା ସବୁ अନୁ ଭବ କରି ତା,ର
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ଦରଖା]ଟିକୁ େସ ସମୟେର ଗହଣ କରିନଥିବାରୁ ତା,ର ଚାକି ରୀଟି ଏେବ ମଧ ସୁରeିତ
अଛି ଓ ଜାନୁ ଆରୀ୧ ତାରିଖରୁ ତା, କାଯେର ପୁନବାର େଯାଗଦାନ କରି ବାକୁ ଜଣାଇ
େଦଇଥିେଲ ଏେତଦି ନ ଦୁ ଃଖେର ବୁ ଡ଼ି ରହି ଖୁସିେର ନାଚି ଉଠି ବାକୁ ମନ େହଉଥିଲା
ତା,ର ତା,ର ଏ ଖୁସି େଯମି ତି ପାଣିପରି ବfଭାି ଉଛୁଳି ପଡ଼ି ବାପରି ପତୀୟମାନ
େହଉଥିଲା
ତାପେର ତା,ର ସ ାମୀ ଓ अରି pମ, ସ^fେର ମଧ ଭଲମp ଜଣାଇବାକୁ ନି େଜ
ନି େଜ ନ ପଚାରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ अନଗଳ କହି ଚାଲି ଥିେଲ େଯପରି
ମଝି ନଈେର ପାଣିେର ବୁ ଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟେର େଯପରି କୁ ଟା ଖwିକର ସାହାରାେର
ବ|ିଗଲାପରି ମେନ ହୁଏ, େସହି ପରି ଏ ଏେଲାପାଥିକ୍ ଚି କିdା ଓ ଡାoରମାନ, ଆଶା
ପରି ତାଗ କରି ଧାଇଁ ଯାଇଥିେଲ ନି ଜର ଜନEମାଟିକୁ ଜଡ଼ି ବୁଟି, େହାମି ଓପାଥିକ୍ ସବୁ
ପକାର ଔଷଧର ମି ଶଣେର ଚି କିdା କରାଇବା ନି ମି\ ନି ଜର ସ ାମୀ ଓ ପୁତ,ୁ  ମନ
ମଧେର अେନକ अେନକ ଆଶାର ମାଳାଗୁ©ି କହି ଚାଲି ଥିେଲ ଦୁ ଇଜଣ,ର ଶରୀରର
ଉନ ତି ଘଟୁ ଛି ଏ ଚି କିdା କରିବାପେର ତଥାପି ମଧ େସ ବ]ଥିେଲ अରିpମର ଓଜନ
ବଢ଼ି ଚାଲି ଥିବାରୁ କାହW ବା ତା, ଜୀବନେର ଶାkି ବା ମୁoି?
ସମୟ ସମୟେର ମଁୁ ମି େସସ୍ ଚାp, ବି ଷୟେର ଭାବି େଲ ଥଳକୁ ଳ ପାଏନି  କି
ପକାରର ଆଶା େନଇ ଜୀବନ ସଂଗାମେର ଲଢୁ ଛkି େସ ସ ାମୀ,ର ଏଭଳି ପରି ିତି େର
ରାତି େର ଶାkି େର ନି ଦାଟିେକ ବି ମି ଳିବା କକର अରିpମର ଭବି ଷତ ଚି kାକେଲ
अfକାର ବତୀତ ଆେଲାକର ଉପିତି अସnବ ତଥାପି ନି ତ ନି ମି\ ନି ୟମାନୁ ଯାୟୀ
କରି ଚାଲି ଛkି ନି ଜର କ\ ବ ତଥାପି ସମ], ସାେର ମି ଶୁଛkି , ସମ],ର ଭଲମp
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ବି ଷୟ ପଚାରି ବୁ ଝୁ ଛkି , ହସୁଛkି ଓ ଆଗକୁ ଆଗକୁ अଗସର େହଉଛkି ନି ଜର ସଂସାରର
ତରୀଟିେର ନାବି କା ସଜାଇ ନି ଜକୁ  ସମୟ ସମୟେର ତା, ମନ ମଧେର କଣ ପଶବାଚୀ
େହାଇ ଉଠୁ ନଥିବ, େକଉଁ ଜନEର अଭିଶାପର ଫଳସ ରୂପ େସ ଏ ଜନEେର ଏପରି କ ଓ
ଯଣା େଭାଗ କରି ଚାଲି ଛkି ! ମାତ ତା, ମୁଖମwଳେର େକେତେବେଳ अେଧୖ ଯ
େହାଇଉଠି ବା, କାpିଉଠି ବାର ସେ,ତଟିଏ ପାଇବା କକର କ ସହ କରି କରି
େଯପରି ସବଂସହା ଧରି ତୀ ପାଲଟି ଯାଇଛkି େସ
अେନକ ସମୟେର ତା,ୁ େଦଖି ମେନ ମେନ ପଶବାଚୀ ଉେଠ - ଏେତ େଧୖ ଯ
ଭଗବାନ୍ କି ପରି ତା, ହୃଦୟେର ଭରି େଦଇଛkି  େକଉଁ ନାରୀ ବା କାହାର ଦୁ ଃଖଦାୟକ
କାହାଣୀ ବ$ନାେର ମଁୁ ତା,ର ଉଦାହରଣଟି େଦଇଥାଏ ଏେତ କ ସହକରି କରି
ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ତା,ପରି ନାରୀ, ଠାରୁ अେନକ କି ଛି ଶି ଖିବାକୁ ମି ଳିଥାଏ
େଶଷେର ମଁୁ ମାତୃ ଚରଣେର ଢାଳି ଦିଏ ବି ନମ ପଣତି ତା,ର ସଂସାରକୁ ଶାରୀରି କ ଓ
ମାନସି କ ଦୃ ିେକାଣରୁ ସୁ ରଖିବା ନି ମି\...
ଏମି ତି ଭାବନା ରାଜେର ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ ରାତି ନअଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା ମି େସସ୍ ଚାp,
ଫାଟରୁ अରିpମର ଡି ଆଁ ସାେର ଉଁ... ଉଁ... ଶ¨ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ମଁୁ େମାର ପରିବାର
ସହି ତ ରାତି େଭାଜନ ନି ମି\ अଗସର େହଉଥିଲି...

୪୨୧, ସାଉଥ୍ ଦି ଲୀ ଆପାଟେ ମ¤୍ସ
ପଟ୍ ନଂ - ୮, େସର - ୪
-ାରକା, ନୂ ଆଦି ଲୀ - ୧୧୦୦୭୮
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ଚେରୖବତି ଚେରୖବତି
ଏକ
ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାେର ତାର େପାିଂ ଥିଲା। ସି କିମର କୁ ରୂପରୁ
େଦଢ଼ଘ¤ାର ରା]ା ମି ଲିଟାରୀ ଟକେର ଗଲା ପେର ପାୟ ତି ନି ଘ¤ା
ଖର - େଘାଡ଼ା ଉପେର ବସି ପାହାଡ଼ି ଆ ସୀମା|ଳେର େସ ଆସି
ପହ|ିଲା େବେଳ ବଷାମାସ ସରି ଆଦତା ପରି ପୃ େହମk ସମୟେର
ମୁw ଉପେର ସୂଯ ଆସି ପହ|ିବା େବେଳ ମଧ ଶି ରି ଶି ରି କାକର
ପବନେର ତା େଦହ ଥରି ଯାଉଥିଲା।
ବେଷକାଳର ଶି ବିରେର ପଶି eଣ ପେର ମାେସ େହଲା େସ ଆସି
ଏଇଠି େଯାଗ େଦଇଥିଲା। ସାହ ଯାଏଁ ଜେଣ ପବ
ୂ ର
 ୁ େସଠାେର କାମ
କରୁଥିବା ପଶି eକ, ସହ ରହି ଥିଲା। େକମି ତି ଜେଣ ସି ପାହୀ ଏହି
େପାେର ଏକୁ ଟିଆ ୨୪ ଘ¤ିଆ କାମ କରି ପାରି ବ ତାର ରୀତି ମତ
ପଶି eଣର େସ ପକୃ ତ ଶି eକ ଥିେଲ। ପଥର ଗଦା ଓ ବାଲି ବ]ାର
ପଛପେଟ େକମି ତି अହରହ େନ୍ଗନ୍ ଧରି ଏକଲୟେର ଶତୃ ର ସୀମା
ଦି େଗ ଆଖି ପେକଇ ରହି େହବ, େସ ଶି େଖଇଥିେଲ।
ପେମାଦ କୁ ମାର
ପwା

ସୀମାେରଖାର ଏପାେଖ ଥିବା ଭୂ ମି ତା’ର ମା; େସ ରeକ ତା
ମାତୃ ଭୂ ମିର; ତା’ରି ସୁରeାର ଦାୟି ତ ତାର ଦୁ ଇ େଲୗହ ବଳବତ୍ ଭୁ ଜା ଓ
ଜ«ଶoି ଉପେର ନ]; ଏହା ଭାବି ଲା ମାେତ ତା ମନେର ଶତ ସି ଂହର
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ବଳ ଆେପ ଆେପ ଆସି ଯାଉଥିଲା; ଭାତେର ସି ଝା ଆଳୁ ର ସାଦ अେନକ ଗୁଣେର ବଢ଼ି
ଯାଉଥିଲା। ଭାତ, ସି ଝା ଆଳୁ ଓ କି ଛି ଶୁ¬ଫଳର ସମାହାରେର େସ ସୁରeାର ଦାୟି ତେର
ଥିବା ଉ\ମ ଭାବେଶଣୀେର ନି ମ ପଦବୀର ଜେଣ େସୖ ନିକ ଥିଲା।
ପଥର ବାଡ଼ େସପାଖ େକାଡ଼ି ଏ ଫୁଟ अkରେର अଦୃ ଶ ସୀମାେରଖା ଥିଲା। େସ
େଦଖିବାେର अେନକ ଥର େସହି େରଖାଟିେର ବରଫ ଜମି ଦୁ ଇଟି ଯାକ ସୀମାକୁ ଏକାକାର
କରି େଦଉଥିଲା। ବରଫ ତେଳ େଘାେଡ଼ଇ େହାଇ ରହି ଥିବା େସହି ାନ ଉପେର ଚି ଲର
ତୀଦୃ ିେର ପଥର ଉହାଡ଼େର ହW ବସି ସୀମାର ସୁରeାକୁ ଜଗି ବସି ବା ସହ ତା’ର
ବoିଗତ କାମ ସାରି ବାକୁ ନି େqଶ ଥିଲା। ପଥର ଆଢୁ ଆଳର ଟିେକ ନଁାକୁ ଜାଗାେର ତାର
ଗାସ୍ ଚୁ ହା ଥିଲା। ତାକୁ ସୂଯ ବୁ ଡ଼ି ବା ପେର ଘନ अfାର ଆଗତ ପବ
ୂ ର
 ୁ ହW ତାର େଶୗଚ,
ରfା ଖିଆ ସରି ଯାଉଥିଲା। ପତି ଏକ କି େଲାମି ଟରେର ଏମି ତି ଜଣିକିଆ ଆଉଟେପା
ରହି ଥିଲା।
େସଦି ନ, ଠି କ ସfା ଆସି ବା ଆଗରୁ େନଗନ୍ ଉପରୁ ହାତ ଆଣି େସେବ େସେବ
େସ ୋଭ ଲଗାଇବା ଆରn କରି ଥିଲା, ହଠାତ ତା ସାମନାେର ଜଣକୁ ଗନ୍ ସହ ଠି ଆ
େହାଇଥିବାର େଦଖି ବି ଶାସ କରି ପାରିଲା ନାହW। ପଥେମ ତ ଭାବି ଲା, କି ଛି ଥ+ା ମଜା
ଚାଲି ଛି। କି m ତାକୁ ଚାରି ପଟୁ ଆସି େଘରି ଯାଇଥିବା ଶତୃ େସୖ ନିକ ମାନ,ୁ େଦଖି େସ ଜାଣି
ପାରି ଥିଲା, େସ ବpୀ େହଇ ଯାଇଛି । ସୂଯ ବୁ ଡ଼ି ବା ପକି ୟା ଆରn େହବାଠଁୁ ସୂଯ ଉଦୟ
ଯାଏଁ ଯୁ ତଥା अ¦ ବି ରତି ର ଚୁ oିକୁ ଲ«ନ କରି ଜେଣ ନୁ େହଁ , ଏକାଥରେକ ବାର ଜଣ
ଆସି ତାକୁ अତକତ ଭାେବ େଘରି ଯାଇଥିେଲ।
ତାକୁ ଛଳ କରି େସମାେନ ତା ଜାଗାକୁ ନି ଜ अoିଆରକୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ। ତାକୁ ତା
େରଡ଼ି ଓ ପାଖକୁ ଯି ବାକୁ ବି ସମୟ ଦି ଆ ଯାଇ ନଥିଲା। ତାର ଗନ୍ ସୁରeାଳୀ ତା,
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କବଜାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା।
अସହାୟ ପରି େବଶ ଓ ପରି ିତି ର ଭୟାବହ अବାେର ହଠାତ ତାକୁ ତା ମା’ ଓ
ଭଉଣୀମାନ, ବି ଷୟ ମନେର ଆସି ଲା। ମା’ର ଚି କିdା, ଭଉଣୀମାନ, ପାଠର अେଦଖା
अଭାବ ଭୟେର अ®ୁ ତ ବୀରତର ନି ଭୀକତା ତା େଲାମକୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସକି ୟ କରି େଦଲା। ମା
ଓ ଭୂ ମି ଭିତେର ଥିବା ସମାନତାର ବି ଚାରଜନି ତ ପତି କି ୟା ବୃ କକ୍ ଉପର ଗ©ି ର ରସ
ସାମୁହିକ ସେ^ଦନାର ଉd ରୂେପ ସାବ େହବାେର ଲାଗିଲା। ତା ହୃଦୟ କଠି ନ େହାଇ
ଆସି ଲା।
अତି େଜାରେର େସ ପାଟି କରି ଉଠି ଥିଲା – ଭାରତମାତା କୀ ଜୟ !
େଜାରେର ପାଟି କଲା େବେଳ େଦହସାରାର ସମ] ରo ଶ¨ ଶoିରୂେପ ତା କ
ଶି ରାଗ©ି େର ଆସି ଏକତି ତ େହାଇଥିେଲ। eୀଣ ନୀଳାଭ ଆେଲାକର ଫୁଆରାେର େସ
अନୁ ଭବ କରୁଥିଲା अହରହ अଦୃ ଶ ଘ¤ାନାଦ, ଶଧନି , କାକଳି ଶ¨ର ସେyାହନ !
େଗାଟିଏ eଣ ପାଇଁ େସ अନୁ ଭବ କରି ଥିଲା, େସ ଏକୁ ଟିଆ ନ ଥିଲା। ମୁo अ]ିତର
ହରାଇବା ପାଇଁ ପ]ୁତ ନଥିବା ମାଟି, ପବନ, ଗଗନ ସବୁ ତା ସାେର ଥିେଲ ଏବଂ ତା
ଚାରି ପାେଖ ଥିବା ଶତୃ େସୖ ନିକମାେନ eଣଭର ପାଇଁ ନି ଥର ନି ଶ¨ ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ।
ବେp ମାତରମ୍ର କୁ ହାଟ ଧନି ନାଦେର େଗାଟିଏ ଡି ଆଁେର େସ େସମାନ, ପାଖରୁ
ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସି ଗଲା। ତା ପଛେର अଗଣି ତ ଗୁଳିଚାଳନାର ଶ¨ େସ ଶୁଣି
ପାରୁଥିଲା। ତଥାପି େସ ଭୟ କରି ନଥିଲା। େଦହର ସମ] ବଳ ଖେଟଇ ତଳକୁ ତଳକୁ
େଦୗଡ଼ି ଚାଲି ଥିଲା। େସ େସମାନ, ହାତେର ବpୀେହବାକୁ ଭୟ କରୁ ନ ଥିଲା। କି m
ସୀମାkର ଏହି େରଖା ଯଦି େସମାେନ ପାର କରି େଦେବ ତାର ସମାkରାଳ ଟିକିଏ ତେଳ
ଆଉ ଏକ େପାେର େସମାେନ ସହଜେର ପହ|ି ଯାଇ ପାରି ଯାଇପାରkି ।
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େଦୗଡୁ େଦୗଡୁ ହଠତ େସ अନୁ ଭବ କଲା ପଛରୁ ଗୁଳି ଶ¨ ଆଉ ଶୁଭୁନି । ଠି ଆ
େହାଇଗଲା େସ। अଝାଡ଼ ଜଲ। ଦି ନର ଆେଲାକ ତ ଦୂ େର, ଆକାଶ ସୁା ଦୃ ିେଗାଚର
େହଉନାହW। ନି ଜ ଆଖ ପାଖକୁ େଦଖି ପଛପାେଖ ଉପର ପଯkର ଛାଇ ଛାଇ ଆଲୁ अେର
େଦଖି ଲା େସ ଭୁ ଲ ଦି ଗେର ଆସି ଯାଇଛି । ରା]ା େଖାଜି େଖାଜି ଗେଲ ଏ ରା]ାେର ତ
ତାକୁ अେନକ ଦୂ ର ଯି ବାକୁ େହବ। କଣ କରି ବ େସ ? ଏମି ତି ତ ରାତି ଘେନଇ ଆସୁଛି।
 େର ଖବର ପହ|ିବାକୁ
ସକାଳ ପହର ପବ
ୂ ର
 ୁ େଯ େକୗଣସି ମେତ ାନୀୟ େହଡ଼ କାଟର
େହବ। ତା େହେଲ ଯାଇ अନମାେନ ଆସି ପାରି େବ। େସ अନୁ ଭବ କଲା ତାର ବାମ ପାଖ
ହାତରୁ अସହ େବଦନା अନୁ ଭୂ ତ େହଉଛି । ହାତ अwାଳି େଦଖି ଲା ହାତେର ପାଣି ପାଣି
अନୁ ଭବ େହଉଛି । ନାକ ପାଖକୁ େନଇ ଶୁ«ିଲା। ରo ତା ପଛ ପାଖ କାfରୁ ବାହାରୁ
ଥିଲା। ଗୁଳି େବାଧହୁଏ ବାଜି ଯାଇଛି । ମନେର ଗୁଳି ଶ¨ ଆସୁ ଆସୁ ତାର ଯଣା ବଢ଼ି
ଯାଇଥିଲା। ତାର ପଶି eକ ତାକୁ ଶି େଖଇଥିେଲ, ବି ପଦ ସମୟେର ମନ ଉପେର ନି ୟଣ
ରଖି ବ, ମନ ଦୃ ଢ଼ କରି ବ।
େସ ମନ ଦୃ ଢ଼ କରିବାକୁ େଚା କଲା। ତା େଦହ अବଶ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା’ର
ମା’ ଭଉଣୀମାେନ ମେନ ପଡ଼ି େଲ। େସମାନ,ର ମଧ ଭରଣେପାଷଣର ଦାୟି ତ େଯ ତା’ରି
ଉପେର अଛି । େଯମି ତି ଏହି େଚକ୍େପାର ଦାୟି ତେର େସ ଥିଲା। ନା, େସ ମନକୁ
ବାfିବା ପାଇଁ େଚା କଲା। ମାତୃ ଭୂ ମିର ଯଶ ରଖିବ। ତା’ର ଦାୟି ତର ନି ଖୁଣତାକୁ eୁ$
କରି ବ ନାହW।
ଦୁ ଇ
ସମର ନୀତି ଶିeାେର ପଢ଼ି ଥିବା ମାଆ ଆଉ ଭୂ ମାତା ସହନ କରୁଥିବା अକଥନୀୟ
ଭାର ଗୁରୁତ େସ େସଦି ନ ବୁ ଝି ପାରି ଥିଲା, େଯଉଁଦିନ େସ ଉତ୍ଫୁଲି ତ ଖୁସି ମନେର ଘର
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ଭିତେର ପାଟି କରିକରି ପଶି ଥିଲା – ମା, େଦଖିଲ। େମା ରି ଜ° ବାହାରିଲା। ମଁୁ ପଥମ
େକାଡ଼ି ଏ ଜଣ, ଭି ତେର ରହି ଛି।
କି m ମା’, ଆଖିେର ଉଲାସ େସ େଦଖି ପାରୁ ନଥିଲା। ଜଳୁ ଥିବା ଚୁ ଲୀ ଉପରୁ ଆଖି
ଉେଠଇ ମା’ ପୁअକୁ ଚାହW ନି ରୁdାହି ତ କେର ପଶ କରିଥିେଲ୍, “େକାଡି ଏ ଜଣ ଭିତେର
ରହି େଲ ଆମକୁ କ’ଣ अଧି କା ଟ,ା ମି ଳିବ?”
- ହଁ ମା, େମାେତ ;ଲାର୍ସି ପ ମି ଳିବ। ଭଲ କେଲଜେର ଆଗକୁ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ
ସୁେଯାଗ ମି ଳିବ।
- ଆଉ ଆମକୁ ?
ତା େବାଧଗମର अେବାଧତମ ାନ ପରି ଧିେର ମା’, ପଶର ଗଭୀରତାକୁ ମାପି
ପାରି ନଥିଲା ବି ଭୁେକଶ। ବରଂ ହସି ବାକୁ େଚା କରିଥିଲା – ତେମ ବୁ ଝୁନ। ସରକାର
ଏେବ େମାେତ େଦେବ। ମଁୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଚାକି ରୀ କରି ବି। େସେତେବେଳ ମଁୁ ଆଣି
ତମକୁ େଦବି ।
- ଆଛା! ଦୀଘଶାସ ଛାଡ଼ି େଲ କମଳା – ମଁୁ ବ|ିଥିେଲ ତ’!
ଉତଫୁଲି ତ ଆଶାନି ତ ହୃଦେୟ ପାଠ ପଢି ବାକୁ

अ¤ା ଭିଡ଼ି ବସି ଥିବା ଏହି

େକାମଳମତି କି େଶାର ପୁअଟିର ସପିଳ ଭାେବା\ରର ପଛେର ଲୁ ଚି ରହି ଥିବା କମଳା,
ଦୀଘଶାସେର अେନକ ଯଣା ଲୁ ଚି ରହି ଥିଲା।
ସାମୀ, ମୃତୁପେର ଆସkା ବଂଶଜ, ପାଇଁ ଆହାର ମୁଠାଏ େଯାଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ
ଦାwକୁ ବାହାରି େରାଜଗାରର ପ©ା େଖାଜି ବୁ ଲି ଥିବା ¦ୀ େଲାକଟିର ପି ଲାେବଳୁ ପାଠ
ପଢ଼ି ବାର अଦମ ଇଛା ଥିଲା; କି m ତା, ବାପାପାଠ ନ ପେଢ଼ଇ ତା’, ବାହାଘର ଜେଣ
ପରି ବା ବି କାଳୀ, କମ୍ପାଠୁ ଆ େଲାକ ସହ କରି େଦଇଥିେଲ। अପା ବୟସେର ବାହାଘର
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ପେର ତି େନାଟି ଝି अେର େଗାଟିଏ ପୁअ ଜନE େହାଇଥିଲା। ବି ଭୁେକଶ ଉପେର ଜେଣ, ତା’
ତେଳ ଦି ’ ଝି अ ଥିେଲ। ବଡ଼ ଝି अ ଜନE େହଲା େବେଳ अେନକ ସ ପ େଦଖି ଥିେଲ େସ !
ତା,ର अପର
ୂ ଣୀୟ अଭିଳାଷକୁ ପ$
ୂ  କରି ବା ପାଇଁ ତା, ଝି अକୁ ଖୁବ ପେଢ଼ଇେବ। ଆଉ
ତା ସyତି େର ହW ତା ବାହାଘର କେରଇେବ। କି m କି ଛିେହାଇ ପାରି ନ ଥିଲା। ପରି ିତି
ସହ ତାଳ େଦବାକୁ ଯାଇ ସ ାମୀ, ହଁ େର ହଁ ମି େଳଇଥିେଲ। ଆଗ ପଛ କି ଛି ନ ବି ଚାରି
अଠର ବଷ ପୁରୁଣୁ ନ ପୁରୁଣୁ ତାର ମଧ ବାହାଘର େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େକବଳ ନାମକୁ
ମାତ ବଡ଼ ଝି अର ବାହାଘର େହାଇଥିଲା। अପାରଗ େଜାଇଁ ଥିଲା େଘାଡ଼ା ମଦୁ ଆ।
ବଡ଼ ଝି अର ବାହାଘର ସରୁସରୁ ସାମୀ ଖୁବ କମ ବୟସେର ମୃତୁ ବରଣ କରି ଥିେଲ।
ନାହW ନାହWର ସଂସାରର ସବୁ ଯାକ ଦାୟି ତ ତା, ମୁwେର ଆସି ପଡ଼ି ଥିଲା। ତା’ର ଓ ସାନ
ଦି ଭଉଣୀ ଜଣ, ;ୁଲ ସରି ନ ଥିଲା। ପି ଲା,ୁ ପାଠ ପେଢ଼ଇବାର अଭିଳାଷକୁ ଚରିତାଥ
କରି ବାର େମାହ େସ ଛାଡ଼ି ପାରି ନ ଥିେଲ। ବଡ଼ ଝି अ ଓ अପାରଗ େଜାଇଁର ବି ଦାୟି ତ
ଥିଲା ତା, ଉପେର। େବୖ ଧବଜନି ତ ସାମାଜି କ ଏବଂ अଧା ରା]ାରୁ ସାମୀ ଛାଡ଼ି
ଯାଇଥିବା ପାରି ବାରିକ ଯଣାେର ଜଜରିତ କମଳା ଘରୁ େଗାଡ଼ କାଢ଼ି େକେତଜଣ, ଘେର
େରାେଷଇ କରି ଓ ବାସନ ମାଜି ପରି ବାରର ଗୁଜୁରାଣ େମ¤ାଇବା ନି ମେk ବାଧ
େହାଇଥିେଲ।
ସାମୀ, ମୃତୁର ଚାରି ବଷ ଭିତେର ହW ତା, େଦହ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। େଦହେର
େରାଗ ଆସି ଘର କରି ସାରି ଥିଲା। ଭିତେର ଭିତେର ରହି କାଶ ଯeEାର ରୂପ େନଇ
ସାରି ଥିଲା। ଘେର େକହି ଜାଣି ନଥିେଲ। କି m ତା, ମନେର ଡର ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତା,
अେk ପି ଲା, କ’ଣ େହବ? ତଦ୍ଜନି ତ େକଶର ଆବରଣ ମଧେର ବି ଭୁେକଶର ସଫଳତା
ବି ତା,ୁ ଉଲାସ େଦଇ ପାରୁନଥିଲା।
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ତା, େରାଗ ବି ଷୟ ବି ବି ଭୁେକଶ ତା ପେର ପେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା,
େଯେତେବେଳ +୩େର ନଁା େଲଖାଇବା ପାଇଁ ଟ,ା ଜମା କରି ବା ପାଇଁ ଆସି ଘେର
େଶାଇଥିବା କମଳା,ୁ ; ସାନ ଭଉଣୀମାେନ ;ୁଲ ନ ଯାଇ ଘେର ରହି ଘର କାମ କରୁଥିେଲ;
ବଡ ନାନୀ ତା ଘରୁ ଆସି େରାେଷଇ କରୁଥିବା େଦଖି ଥିଲା। ବ] େହାଇ ଯାଇଥିଲା େସ –
ଆେର, କ’ଣ େହଲା ମା’,ର?
- କାଶି କାଶି ଧଇଁସଇଁ େହାଇ େଶାଇ ଯାଇଛkି ଭାଇ।
- ଠି କ अଛି , ତେମ ଦି ଜଣ ;ୁଲ କୁ ଯାअ। ମଁୁ ମା’ କଥା ବୁ ଝୁ ଛି ।
ସାନ ଭଉଣୀ ମାନ,ୁ େଜାର ଜବରଦ] ;ୁଲ ପେଠଇ େଦଇଥିଲା।
ମା’ ଉଠି ଲା ପେର ତା,ୁ ଧରି ଡାoରଖାନା ଯାଇଥିଲା। ଡାoର ପରୀeା କରି
କହି େଲ - ତା,ୁ ଯeEା େହଇଛି ।
ପରାମଶ େଦେଲ - େକବଳ ଔଷଧ ନୁ ହଁ , ତା ସହ ଭଲ ଖାଇବା ଓ ବି ଶାମ େନବା
ମଧ ଦରକାର। ତା େହେଲ ଯାଇ ଏହାର ନି ରାକରଣ େହାଇ ପାରି ବ।
ସହସା ବି ଭୁେକଶ ହୃଦୟମ କଲା, ତା ବୟସ ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ବାପା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା
ସଂସାରର ଏେବ େସ ମୁରବୀ। ତାକୁ ଏ ସଂସାରର ସମ] ଦାୟି ତ େନବାକୁ େହବ।
ମାଆର େରାଗିଣା େଦହ, ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଦାୟି ତ ସହ ସାନ ଭଉଣୀମାନ, ଭବି ଷତ
ସଜାଡ଼ି ବାକୁ େହବ। ତା ରି ଜ° ପକାଶ େହବା ଦି ନ ମା େନଇଥିବା ଦୀଘଶାସର ପକୃ ତ अଥ
େସ େସଦି ନ ବୁ ଝି ପାରି ଥିଲା। ମାଆ,ର ବି ଶାମ अଥ ତାକୁ ଟ,ା େରାଜଗାର କରିବାକୁ
େହବ। ମା ଓ ଭଉଣୀମାନ, ଗୁଜୁରାଣ େମ¤ାଇବାର अଭି ଭାବକୀୟ ପୟାସର
अଭିଳାଷତା ପି ତୃବି ହୀନ - ମନ ଭିତେର ଉ,ି ମାରି ଥିଲା।
ମାଆକୁ େନଇ ଘରକୁ େଫରିଲା େବେଳ अସହାୟ ଓ ଦୁ ବଳ ମନ ତା’ର କେଲଜ ଯାଇ
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ଆଗକୁ ପଢ଼ି ବାର ଇଛାକୁ ବି ସଜନ କରି େଦଇଥିଲା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସହ ଆେଲାଚନା
କରି ବା ପାଇଁ େସ ସାହାସ କରି ପାରି ନଥିଲା। ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀର ପାଠ ପଢ଼ା ବp ଓ ତା
ସହ अସମୟେର ତା’ର ବାହାଘର ବି ଷୟେର େସ ମଧ अବଗତ ଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଏକମାତ
ବି କ ପ©ା ଥିଲା अଥ ଉପାଜନ।
ଦି େନ କାହାଠୁ ଶୁଣିଥିଲା, େସୖ ନିକ ଚାକି ରୀେର େଲାକ ଭ\ େହଉଛkି । େଯତି କି
ପାଠ ପଢ଼ି ଥିଲା େସଥିେର ଦଉଡ଼ି ବାfିଲା। ମା’, ସୁତା ପେର ଦୃ ଢ଼ ମନେର େସ
ପଦାତି କ ବାହି ନୀର ଚାକି ରୀେର େଯାଗ େଦଇେଦବା ପକି ୟା ଆରn କଲା। କପଦ
ଚାକି ରୀ ପରୀeା ତା ପାଇଁ କି ଛି କ ନ ଥିଲା।
ଚାକି ରୀ ଆଳେର ମା’, ଭରଣେପାଷଣ ପାଇଁ ମା’,ର ହW େସବା କରି ବାକୁ ଯାଉଥିଲା
େସ। ତା ସହ ଆଳାପ କଲାେବେଳ ମି ଲିଟାରୀ अଫିସର ଜଣକ ତାକୁ ଏହି ଭଳି ଭାେବ
ବୁ େଝଇଥିେଲ।
େସ କି m ମା’,ୁ େସହି ଭଳି ବୁ େଝଇ ପାରି ନ ଥିଲା। ଶୁଣିଲା ପେର ମା କାpିେଲ,
ଦୁ ଃଖ କେଲ। େସ େକବଳ କହି ପାରିଲା, “ମଁୁ ଟ,ା େରାଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମା।
େମାେତ ଦରମା ମି ଳିବ। ସାନ ଦି ଜଣଯାକ ପଢ଼ି େବ। ତମକୁ କାମ କରି ବାକୁ େହବନି ।
ତମ େଦହ ଠି କ୍ ରହି ବ।”
ତାହା ହW ତା ସyଖର ବା]ବତା ଥିଲା।
ତି ନି
ପାଖେର େକଉଁଠି ଗଧି ଆର କକଶ କେର ଚି ାର ଶୁଣି ତାର ଧାନ ଭାିଲା।
ପକୃ ତି  େହାଇ ଉଠି ଲା େସ। ପଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚeୁ ପତାକୁ େଖାଲି ରଖିବାକୁ େଚା କଲା।
ଦୂ ର ଆକାଶେର କୁ ଆଁତାରା ରୂେପ େଦଖା ଯାଉଥିେଲ। ସମୟର ଧାରଣା ଆସୁ ନ
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ଥିଲା। ବସି ଥିବା ାନରୁ ଉଠି ବାକୁ େଚା କଲା େସ। अସହ ଯଣା ସହ अକଥନୀୟ
ଥwାେର େସ େଶାଇ େକମି ତି ପାରି ଲା? େବାଧହୁଏ େସ େଚତାଶନ
ୂ  େହାଇ ଯାଇଥିଲା।
ଯଣାରୁ ତି େଳ ବି ମୁoି ମି ଳୁ ନଥିଲା। ତଥାପି ତାକୁ ତା’ର କାମେଶଷ କରି ବାକୁ େହବ।
େହ ପଭୁ ! ଚାକି ରୀ ଆରn ଜୀବନେର ତାର ବୃ \ିେର କି ଛି ଦାଗ ନ ଲାଗୁ। ହୃଦୟରୁ
ବାହାରୁଥିବା ଉଛାସ ପତି ଧନିତ େହାଇ େସହି ଧନି ପଚw ଶ¨ଧନି େର ପରି ବ\ତ େହାଇ
ନି ଃଶ¨େର ତା ପାଖକୁ େଫରି ଆସି ଲା। କୁ ଆଁତାରା ଡୁ ବି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ତା ଆଗର େପାକୁ
ଯାଇ ଆଗକୁ ଖବରକୁ ଆେଗଇ େନଇ ପାହାkା ଆଗରୁ ଘାଟିକୁ ପୁନଦଖଲେର େନବାକୁ
େହବ।
ତା ନାକେର କି ଛି ବାସା अନୁ ଭୂ ତ େହଲା। ଜଣା ପଡୁ ଥିଲା ପାଖେର ତୁ ଳସୀ ଗଛ
अଛି । ଦୁ ଗା अମୀ ଦି ନ ମହାେଗୗରୀ,ୁ ମା ପଜ
ୂ ା କରି ବା େସ େଦଖିଥିଲା। ମା କହୁଥିେଲ
ମହାେଗୗରୀ, ଔଷଧୀୟ ନଁା ତୁ ଳସୀ, ରoେଶାଧକ। ପାଖେର ଥିବା ଗୁଳEଗୁଡ଼ିକୁ अwାଳି
ପତ ଛି େwଇ ଆଣି ଶୁ«ିଲା। ଦୁ ଇ ତି ନିଥର ପେର ତାକୁ ତା ନାକେର ତୁ ଳସୀର ପତe
ସୁଗf ଆସି ବାଜି ଲା। େସ ଗଛରୁ ପତ ପୁଳାଏ ଛି େwଇ ଆଣି ପାପୁଲିେର ମ©ି ଲା। େସ
ରସକୁ େନଇ ବାହୁ ପଛପାେଖ अନୁ ଭବ କରୁଥିବା ଯଣା ଜାଗାେର ଲେଗଇଲା। ପତକୁ
ପାଟିେର ପେକଇ ଉଠି ଠି ଆ େହଲା। ନି ଜ ରୂପକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ अପଯା ଆେଲାକେର
େସ ଦି ଗ ନି $ୟ କରି ବାକୁ େଚା କରୁଥୁଲା। େଟନି ଂେର ଶି ଖିଥିବା ମ]ି¬ର ବୁ ି
େକାଷେର ଥିବା ସ-ଦି ଗବାେରଣୀ ଯେର ମନକୁ େନଇ ନି େବଶ କଲା। ତଥାପି ସଫଳ
େହଲାନି । ହତାଶ େହବା ପୁବର
 ୁ ପୁଣି ଥେର ଆଖି ବୁ ଜି ଜାଣି ବାକୁ େଚା କଲା।
ତା ମ]ି¬ ଭିତର ଗଭୀର ଶନ
ୂ ତା ଭିତରୁ ସହସା ତାର ହୃଦ୍େବାଧ େହଲା, େସ କି ଛି
ଶୁଣି ପାରୁଛି । କଣ େସ ଶ¨? ମ]ି¬ ଉପେର ବଳ େଦଲା। ଧୀେର ଧୀେର ଏକ
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ସମେବତ କର ଗୁ~ରଣ ତା କ$ମଳ
ୂ େର ଆସି ବାଜି ଲା। କେମ କେମ େସ ଶ¨ ଏକ
ସାମୂହିକ ଉଦ୍େଘାଷେର ପରି ବ\ତ େହଲା। ରୁେପ ସମେବତ କର ହୃଦବୁ  ଗାନ
ତା କାନେର ଆସି ପଡ଼ି ଲା।
ବେp ମାତରମ୍, ବେp ମାତରମ୍,
ବେp ମାତରମ୍, … ଆ… ଆ… ଆ… ଆ… ଆ…
ହଠାତ୍ଆଖି େଖାଲି କାନ େଡରିଲା। େଯଉଁ ପାଖରୁ ସମେବତ କର ଗୀତଶୁଣା
ଯାଉଥିଲା, େସ ଦି ଗକୁ େସ ଧାନ େଦଲା। अfକାରର ଗାଢ଼ତା ଭିତେର ଗୀତ ସହ େଘାଡ଼ା
ଟାପୁର अବି ରତ अସଂଲଗ ଶ¨ େସ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା। ଜୟ ଭବାନୀ, ବେp ମାତରମର
କୁ ହାଟ ଚି ାରିତ ରଣହୁ,ାରର ଶ¨ନାେଦ ମାତୃ ଭୂ ମି ରeଣାେଥ अସଂଖ ବୀରତା ମାନସ
ପଟଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର େସ अନୁ ଭବ କରୁଥିଲା। ଯଣା ଜଜରିତ ଶରୀରେର
ଶତସି ଂହର ବଳ अ,ୁ ରି ତ ଦାରା अkହତ ଯଣା अେk ଶoିµୁ\ େବାଧେର ତୀବ
ଗତି େର ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା।
अନୁ ସରଣ କରି ଯାଉଥିବା ଧନି ର ତୀବତା କମୁ ନ ଥିଲା କି ବଢୁ ନଥିଲା। ମନ
ଭିତେର ଦି ଗକୁ ତଉଲି ତଉଲି ତା ଗତି ବଢ଼ାଇଲା। ନି  ଦି ଗ ାନବକ ନ େହେଲ
ମଧ େସ ିର ନି ିତ ଥିଲା େଯ େସ ଠି କ ଦି ଗେର ଯାଉଛି । କି ଛି ଦୂ ରର ଯାତା ପେର
ତାକୁ ଜୁ ଳୁ ଜୁ ଳି ଆ େପାକର ଆଲୁ अ ସଦୃ ଶ କି ଛି େଦଖାଗଲା। ତୀବ ଗତି େର େସଦି ଗକୁ
େଦୗଡ଼ି ଲା। ତାହା ନି ୟ େଗାଟିଏ ଭାରତୀୟ େପା, େସ ନି ିତ ଥିଲା। अfକାର
ଭିତେର ତି ରା ପତାକାକୁ ଫର ଫର େହାଇ ଉଡୁ ଥିବାର ଦୃ ଶ େସ अନୁ ଭବ କରୁଥିଲା।
େସଠାେର ନି ଯୁo ଥିବା େସୖ ନିକଟି ତା’ର ପାଦ ଶ¨ ଶୁଣି ପାଟି କରୁଥିଲା – ହାଲ୍ଟ!
ହୁ ଇସ୍ େଦର୍?
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େସ ଠି ଆ େହାଇ ପାରି ଲାନି । ହାତ ଉେଠଇ ତେଳ ଧଡ଼ାମ୍ କି ନା ପଡ଼ି ଗଲା। ତା
ମ]ି¬ ଭିତେର କି m ପାଥନାର ଗୁ~ରଣ अତି ତୀବ ଗତି େର େହବାକୁ ଲାଗିଲା। େସ
ବୁ ଝି ଲା, ଏହି ପାଥନା ତା ନି ଜ अkର ଭି ତରୁ ଈଶର, ଧନି , ମା’ର ଆହାନ ଥିଲା। େକେବ
େକଉଁ ସଂ;ାରି ତ ଶି eାର ପଭାବେର ଠି କଣା ସମୟେର ମ]ି¬ର ସE ତିପଟଳେର େସହି
ପତି ଧନି ର ଗୁ~ରଣ ତାକୁ ଶୁଣାଗଲା।
ଚେରୖବତି ଚେରୖବତି ର ମହା ଜାଗରଣ ମେର ଦୀeିତ ତାର ଏ ଜୀବନ ମା ପାଇଁ,
ମାଟି ପାଇଁ, ଈଶରୀୟ କାଯ ସକାେଶ ଥିଲା ।
େସହି ସବନିୟkା, ଉେqଶେର େସ ହାତ େଯାଡ଼ି ବାକୁ େଚା କଲା। ପାରିଲାନି ।
େସ େଚତନାଶନ
ୂ  େହାଇଗଲା। ତା ପାଖେର େରଡ଼ି ଓଶ¨ ଆସୁଥିଲା – ହାେଲା, ହାେଲା।
ପି ମାକାେଶ କୁ ଆଁତାରା ଡୁ ବି ନ ଥିଲା।

( ସ"ୂ$ କନାପସୂତ)
୨ୟ େତାଟା ସାହି ,
ବି ଜିପୁର, ବହEପୁର୍ - ୭୬୦୦୦୫
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ସyାନ
ନpିତା

େଦବୀ

ଗାେଧାଇସାରି

ଚଉରାମୂେଳ

ପାଣି

ଢାଳି ବା

ସମୟେର ପୁअ ସେkାଷର ଚି ାର ଶୁଣିେଲ, “ଆେର, ଏ କ’ଣ...? ପୁଣି
ତାଳି ର ଶ¨... ନାଇଁ... ନାଇଁ... େମା ପାଖକୁ ଆସନାହW... ଆ... ଆ...
ଆ...”

ନpିତା

େଦବୀ

ସେkାଷ

ପାଖକୁ

େଦୗଡ଼ି ଯାଇ

କହି େଲ,

“ସେkାଷ... ଏ ସେkାଷ... କଣ େହଲା େତାର? କି ଛି ଖରାପ ସ ପ
େଦଖି ଲୁ କି େର ଧନ?” ଆଦର ତଥା ଶ,ାପ$
ୂ  ଭାେବ ନpିତା େଦବୀ
ନି ଜର ଏକମାତ ପୁअ ସେkାଷର ମୁw ଆଉଁସିେଦଇ ତାକୁ ନି ଦରୁ
ଉଠାଇବାକୁ େଚା କରୁଥିେଲ ନି ଦରୁ ଉଠି ମା’କୁ େଦଖି ଟିେକ ଆଶ]
େହାଇ ତା, େକାଳକୁ ଥରି ଥରି ଆଉଜି େହାଇ େଶାଇପଡ଼ି କହି ଲା, “ମା
ଏ କ’ଣ?... ମଁୁ କ’ଣ ପାଇଁ ସବୁ େବେଳ ଏଭଳି ସ ପ େଦଖୁଛି? ଠି କ୍
ଏହାଭଳି ସ ପ ବାର^ାର େଦଖୁଛି? ଏ କାହାର अ+ହାସ? କାହାର ଏ
ତାଳି ଶ¨? କି ଏ ଏମାେନ ମଁା? ମଁୁ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁନାହW?...”
ପୁअର ପଶ ଶୁଣି ନpିତା େଦବୀ କ’ଣ େଯ କହି େବ, କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ
ନଥିେଲ େସ ମଧ ସେkାଷର ଏ ପକାର ରହସଜନି ତ ସ ପ ବି ଷୟେର
ସସିE ତା ସାହୁ

ସ ୟଂ ]nୀଭୂ ତ ଥିେଲ “ଆେର ନା େର... କି ଛି ନାହW.... ଏ ଗୁଡ଼ାକ
ଖାଲି ସ ପ, ଆଉ ସ ପ କଣ ଆମ ନି ୟଣେର अଛି ? ଏ ବି ଷୟେର ତୁ
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େବଶୀ ଭାେବନି ... ହଉ ଉଠ୍, ସକାଳ େହଲାଣି ଯା ନି ତକମ ସାରି କାସ୍ ପାଇଁ େରଡ଼ି
େହବୁ , ନେହେଲ େତା ବାପା େଦଖିେଲ ରାଗିେବ” କହି େଦଇ ନpିତା େଦବୀ ଚାଲି ଗେଲ
ନpିତା େଦବୀ ବାଡ଼ି ପଟ କୂअ ପାଖକୁ ଚାଲି ଗେଲ କୂअ ଧାରେର ଲଥକରି ବସି
ପଡ଼ି େଲ ନpିତା େଦବୀ ଓ ତା, ସ ାମୀ अରବି p ବାବୁ ,ର ଏକମାତ ପୁअ ସେkାଷ
ଜନିE ତ ପୁତ ନ େହେଲ ମଧ ନpିତା େଦବୀ ତାକୁ ନି ଜ ପୁअଭଳି େସହ କରୁଥିେଲ
ସେkାଷ ଜେଣ େମଧାବୀ ଛାତ, अରବି p ବାବୁ , କଥା ନ ମାନି ଇ~ିନି ୟରି ଂ ବଦଳେର
କଳା ବି ଭାଗେର େଯାଗ େଦଇ ସା\କ ଉ\ୀ$ କରି ଛି अରବି p ବାବୁ ପଥମ ହW
ସେkାଷକୁ ନpିତା େଦବୀ, ଭଳି େସ ହ େଦଇ ପାରୁନଥିବା େବେଳ ସେkାଷର ମନମୁଖୀ
କାଯ ପାଇଁ ତା, ମନେର ତା’ପତି ରାହ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା
କୂअ ଧାରେର ବସି अତୀତର ସE ତିକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଲାଗିେଲ ନpିତା େଦବୀ ଆଜକୁ
ଠି କ୍ େକାଡ଼ି ଏ ବଷ ତେଳ େସ ଏ ଶି  ସହର ଯାଜପୁରକୁ ନି ଜ ସ ାମୀ अରବି p, ସହ
ଆସି ଥିେଲ ସ ାମୀ अରବି p, ପକୃ ତଘର େକpୁ ଝର ଜି ଲା ହରିଚpନପୁର ଠାେର, ମାତ
ଶି eକତା ଚାକି ରୀେର ବଦଳି େଯାଗଁୁ େସ ଯାଜପୁର ଆସି ଥା’kି  େସ ଜେଣ େରାକେଠାକ୍ ଓ
କେଠାର ସ ଭାବର ମଣିଷ ବି ବାହର ପା|ବଷ ବି ତିଗଲା ପେର ବି େସମାେନ ପି ତାମାତା
େହବାର େସୗଭାଗ अଜନ କରି ପାରି େଲ ନାହW
େସଦି ନ ଥିଲା ଶନି ବାର अରବି p ବାବୁ ଦି ନ ୧୧ଟା ସମୟେର ;ୁଲରୁ େଫରି ବା
ସମୟେର େଦଖିଥିେଲ େଯ ତା, ଘରି ଜେଣ େଡା ଓ େଗୗରବ$ର େଲାକ ବାହାରି
ଆସୁଥିେଲ ଏବଂ अରବି p ବାବୁ ,ୁ େଦଖିବା eଣି କାର୍ ଭି ତରକୁ ପଶି ଯାଇ େସଠାରୁ ଚାଲି
ଯାଇଥିେଲ अରବି p ବାବା ଭିତରକୁ ଯାଇ ନpିତାକୁ ଏ ବି ଷୟେର ପଚାରିବାରୁ େସ
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ଏହାକୁ ଏେଡ଼ଇ େଦଇଥିେଲ अରବି p ବାବୁ ଥିେଲ ଜି ଦେଖାର ସ ଭାବର ମଣିଷ, େସ
ବାର^ାର େସଇ ଏକା କଥା ତା,ୁ

ପଚାରି ବାରୁ ନpିତା େଦବୀ େଶଷେର ଉ\ର

େଦଇଥିେଲ, “ଏ ପରା ମହାkି ବାବୁ , କ¤ାoର ମ, େଯାଉ ହରି ଚpନପୁରେର ଥିବା
ସମୟେର ଏ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ କରି ଥିେଲ ଯାଜପୁର ଆସି ଥିେଲ ତ, େମାେତ େଫାନ
କରି େମା ଠି କଣାେର ଆସି ଟିେକ େଦଖା କରି େଦଇ ଗେଲ”
अରବି p ବାବୁ ସବୁ କଥା ସି ନା ¦ୀ, ଠାରୁ ଶୁଣିେନେଲ, ତଥାପି ତା, ମନେର
ସେpହ ଥିଲା ଏହି ପରି କି ଛି ଦି ନ ବି ତିଯିବାପେର ପୁଣିଥେର ;ୁଲରୁ େଫରି ବା ସମୟେର
େସ ଭଦବoି,ୁ ଘରୁ ବାହାରିବାର େଦଖିେଲ ଘର ବାହାର କି ଛି ଦୂ ର ନଳକୂअ ପାଖେର
କି ଛି ମହି ଳା କଥା େହଉଥିେଲ, “ନ େଦଖି ଲା େଲାକ େଦଖ... ନା କଇଁଛ କାଢ଼ି ଛି େବକ...
ମୁରବୀ େବାଲି େକହି ଥିେଲ କ’ଣ ଦି ନ ଦି ପହରେର ରାସଲୀଳା ଚାଲି ଥା’kା? ଛି ... ଛି ...”
अରବି p ବାବୁ ଏ ପରି ହାସ ଭରା କଥା ଶୁଣି ସ"ୂ$ରୂେପ ରାଗିଯାଇ ଘରକୁ ଗେଲ
ଘେର ପହ|ି େଦଖିେଲ େଯ ୬/୭ ବଷର ପି ଲାଟିଏ ବାରwାେର ବସି ଥିଲା ଓ ନpିତା େଦବୀ
ତା ପାଖେର ବସି ତା ମୁw ଆଉଁସି େଦଉଥିେଲ अରବି p ବାବୁ ଗଜନ କରି କହି େଲ, “ଏଠି
କଣ ଚାଲି ଛି? ମଁୁ ଘେର ନଥିଲା ସମୟେର େସ େଲାକ କଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଥିଲା?
ନpିତା େଦବୀ ସ ାମୀ,ର ଏ ପକାର ରୂପ େଦଖି ଭୟଭୀତ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ସ ାମୀ,ୁ
ବୁ ଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହି େଲ, “େଦଖ ମହାkି ବାବୁ ଏ ପି ଲାଟିକୁ ଏଇଠି ଛାଡି େଦଇ
ଯାଇଛkି  ଆମର େକୗଣସି ସkାନ ନାହାkି , ମଁୁ କଣ କହୁଥିଲି କି , ଆେମ ଯଦି ୟାକୁ ପୁअ
କରି ରଖିବା...” ନpିତା େଦବୀ, କଥାକୁ अଧାରୁ କାଟିେଦଇ କହି େଲ, “କଣ କହି ଲ... ନାଇଁ
ନାଇଁ କଣ କହି ଲ... ପି ଲା ନାହW େବାଲି କଣ अନାଥକୁ େପାଷିବି? ନା ଜାତି ନା ଠି କଣା...
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େହାଇପାରି ବ ନାହW”
ନpିତା େଦବୀ ଆଖି ଛଳ ଛଳ େହାଇଗଲା କହି େଲ, “ତ କଣ େହଲା େସଇଠୁ , େସ
କଣ ମଣିଷ ନୁ େହଁ ? ଆେର ଆମ େକାଳ ତ ପ$
ୂ  େହାଇଯି ବ ଆଉ ଏ अନାଥକୁ
ପି ତାମାତା, ପରି ଚୟ ମି ଳିଯିବ” अରବି p ବାବୁ ପତ ୀ, ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି
ରାଗିଯାଇ କହି େଲ, “ତମ ମନେର ୟା ପାଇଁ ଏେତ ଦରଦ କାହWକି? ଓଃ... ଏଥର ଠି କ୍
ବୁ ଝି ଲି େସ ମହାkି ବାବୁ ଏଠାକୁ କଣପାଇଁ ଆସୁଥିେଲ ତୁ ମର ତା, ସହ େଚାରା
ସ"କର ଏ େହଉଛି ଏକମାତ ସkକ, ଆଉ େସ ତୁ ମକୁ ଏହି ସkାନକୁ ସମପବାକୁ ଏଠାକୁ
ଆସି ଥିେଲ ନାଇଁ....”
“ନା ନା... ତୁ େମ ଏ କି ପାପ କଥା କହୁଛ? ବି ବାହ ପବ
ୂ ର
 ୁ ବା ପେର େମାର କାହା
ସହ ବି େକୗଣସି ସ"କ ନଥିଲା ଦୟାକରି ଏପରି କଥା କହି ଆମ ସ"କକୁ ଆଉ ଖରାପ
କର ନାହW” ଏହି ପରି ଭାେବ अେନକ ସମୟ ଯାଏଁ ଦୁ ହW, ମଧେର ମତାkର ଚାଲି ଲା
ଏହା ଭିତେର କୁ ନି ପିଲାଟି ଡରି ଯାଇ ନpିତା, େଗାଡ଼କୁ ଧରି ପକାଇ େଜାରେର
କାpିଥିଲା अରବି p ବାଉ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ନpିତା ପି ଲାଟିକୁ ଧରି
େରାେଷଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ସମୟ କେମ अରବି p ବାଉ ପି ଲାଟିର ଉପିତି େର
େକୗଣସି ପତି ବାଦ କରି ନଥିେଲ େହଁ ତାକୁ େସହ କରୁନଥିେଲ ବା ଭଲ ପାଇନଥିେଲ
ଏମି ତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେkାଷର ଡାକ ଶୁଣି ନpିତା େଦବୀ ନି ଜ ଭାବନାରୁ େଫରି
ଆସି ଥିେଲ अରବି p ବାବୁ ଓ ସେkାଷକୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି େଦଇ ତା,ୁ ଡାକି େଲ
ଖାଉଥିବା ସମୟେର अରବି p ବାବୁ କହି େଲ, “େମା କଥା ମାନି ଥିେଲ ଆଜି େକାଉଠି ନା
େକାଉଠି ଚାକି ରୀଟିଏ ପାଇ ସାରି ଥା’m କି m... ଛାଡ଼... ଖାଲି ବସି ବସି अନ ଧଂସ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 60

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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କରୁଥିବୁ େକେତଦି ନ ଯାଏଁ? ନି େଜ େକେବ େରାଜଗାର କରି ବୁ? େମାର ଚାକି ରୀ ମାତ
ଆଉ ଦୁ ଇବଷ ରହି ଲା”
ସେkାଷ ଖାଉ ଖାଉ କହି ଲା, “ବାପା, ମଁୁ ଦି ନରାତି ଏକ କରି ପ]ୁତ େହାଇଛି ବାପା
କି ଛି ଦି ନପେର ସବୁ ଠି କ୍ େହାଇଯି ବ” ସେkାଷର କଥା ଶୁଣି अରବି p ବାବୁ ଖାଇବା
ଛାଡ଼ି େଦଇ ତାଳି ମାରୁ ମାରୁ କହି େଲ, “ବାଃ େର ପୁअ ବାଃ... କି ପ]ୁତ େହଉଛୁ? ତି ନି ବଷ
େହଇଗଲାଣି... ଗାଜୁ ଏସନ୍ ସରି ଗଲାଣି , େହେଲ ଏ ଯାଏଁ େକାଉ କୂଳେର ଲାଗି ପାରିଲୁ
ନାହW” ଏତକ କହି େଦଇ େସ ହାତ ମୁହଁ େଧାଇ ;ୁଲ୍ ଯି ବାକୁ ବାହାରିବା େବେଳ
କହି େଦଇ ଗେଲ, “ଆଉ ଏ େଯାଉ ମାଇଚି ଆ, ଭଳି ସଜବାଜ େହଉଛୁ, ଛାଡ୍ େସ ସବୁ 
େତା ପାଇଁ ମଁୁ ମୁw େଟକି ବାଟ ବି ଚାଲି ପାରୁନି ”
ସେkାଷ ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁ ହ କହି ଲା, “ମା, ମଁୁ କଣ କରି ବି? େମାେତ ସଜବାଜ
େହବାକୁ ଭଲ ଲାେଗ, ଏଥିେର େମାର କଣ ଭୁ ଲ?” ନpିତା େଦବୀ ତାକୁ ବହୁତ ବୁ ଝାସୁଝା
କରି କାସକୁ ପଠାଇ େଦେଲ
େସ ଗଲାପେର ନpିତା େଦବୀ ନି େରାଳାେର ବସି ନି ଜର ଭାଗକୁ ନି pୁଥିେଲ କଣ
ବା େସ କରି ପାରି େବ! ପୁअର ଏ ଗୁଣ କଥା ଜାଣିକରି ମଧ କି ଛି କରି ପାରୁନଥାkି  କି m
େଲାକ, ସାମାକୁ େଯପରି କଥା ନ ଆସି ବ, େସ ପତି ଧାନ ଦି अkି ତଥା ସେkାଷକୁ
କଟକଣାେର ରଖିଥାଆkି  ୨୬ ବଷର ପୁअର ଭବି ଷତ କଥା ଚି kା କରି କରି େସ ହତାଶ୍
େହାଇ ପଡ଼kି 
ଏମି ତି ଦି ନ ବି ତି ଚାଲି ଥାଏ େକାଚି ଂ କାସେର ସେkାଷକୁ ତା’ର ସାମାେନ ବହୁତ
ଚି ଡ଼ାkି  କି ଏ ତା ଗାଲେର ତ କି ଏ ତା ଚୁ ଟିେର ହାତମାରି େଦଇଥାkି  ଆଉ େକହି େକହି
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ତା ହାତ ଟାଣି େଦଉଥାkି  ଆଉ େଯେବ ସେkାଷ ଚି ଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, େସେତେବେଳ ତା’ର
ଦୁ  ସାମାେନ ତା ସାମାେର ତାଳି ମାରି ନାଚkି  ଏ କଥା ସେkାଷକୁ ବହୁତ ବାେଧ ମାତ
େସ ଚୁ ପଚାପ୍ ସବୁ ସହି ଯାଏ
ଏହି ପରି କି ଛି ଦି ନ ବି ତିଗଲା ଏକ ଶୀତୁ ଆ ସକାଳେର अରବି p ବାବୁ अଗଣାେର
ବସି େପପର ପଢୁ ଥାkି  ଡାକବାଲା ଆସି ତା, ହାତକୁ ଲଫାଫାଟିଏ ବେଢ଼ଇେଦଇ
ଚାଲି ଗଲା େସ େଯେତେବେଳ ଲଫାଫା େଖାଲି େଦଖିେଲ, ସ"ୂ$ ଆଯ େହାଇ
ଯାଇଥିେଲ ସେkାଷ ଆଇ.ଏ.ଏସେର ଟ¶ର୍ େହାଇଛି  ନpିତା େଦବୀ,ୁ ଏହି ବି ଷୟେର
କହି ଲାରୁ େସ ତ ଖୁସିେର ନାଚି ଉଠି େଲ अରବି p ବାବୁ , ମନେର ସେkାଷ ପତି ଥିବା
ଘୃଣାଭାବ େଯମି ତି ମି େଳଇ ଯାଇଥିଲା
ଏହି ସମୟେର ନpିତା େଦବୀ अରବି p ବାବୁ ,ୁ ସେkାଷର ପକୃ ତ ପରି ଚୟ
େଦଇଥିେଲ େଯ େସ େକୗଣସି ଜାରଜ ସkାନ ନୁ େହଁ , ବରଂ ସ ୟଂ अରବି p ବାବୁ , अଂଶ
ହରିଚpନପୁର ଠାେର ଥିବା ସମୟେର ମେନାରମା ନାମକ ଝି अ ସହ ଥିବା େପମ ସ"କର
ସେkାଷ ଥିଲା ଏକମାତ ସkକ ଓ ମହାkି ବାବୁ ଥିେଲ ଏକମାତ ମୁକସାeୀ ନି ଜ
ସ ାମୀ,ର ସyାନେର ଆ|୍ ଆସି ବା ଭୟେର ନpିତା େଦବୀ ଏ କଥାକୁ

ପଘଟ

କରି ନଥିେଲ, ମାତ ନି ଜ ସ ାମୀ, ଠାରୁ ହW ଭdନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡି ଥିଲା ତା,ୁ 
“ବାସସ୍ ନpିତା, େମାେତ ଆଉ ଲ·ି ତ କରନାହW େମାେତ eମା କରି ଦିअ େମା
ପାପ ପାଇଁ ତୁ େମ େକେତ ବଡ଼ ପାୟି ତ କରି େଦଲ? eମା କରି ଦିअ େମାେତ...” ଏତକ
କହି େଦଇ अରବି p ବାବୁ େଭା େଭା େହାଇ କାpିବାେର ଲାଗିେଲ ମନର ସବୁ अବେଶାଷ
େସଦି େନ ମି େଳଇ ଯାଇଥିଲା ସେkାଷକୁ ଆଲି ନ କରି अରବି p ବାବୁ ତାକୁ ମଧ eମା
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ମାଗିଥିେଲ ବାପା,ର ଏ ପରି ବ\ତ ରୂପ ଓ ଭଲପାଇବାକୁ କ୍ େଦଖି ସେkାଷ ଖୁସିେର
ଆତEହରା େହାଇଗଲା ପରି ବାର ମଧେର ଥିବା ସବୁ ମାନ अଭିମାନର अk େହାଇ
ସାରି ଥିଲା
ତି ନିଦିନ ପେର ସେkାଷକୁ ସାରା अ|ଳବାସୀ ତଥା େଦଶବାସୀ ଟିଭିର ଏକ
ସାeାତକାର କାଯକମେର େଦଖିେଲ େସ ତା’ ଜୀବନର କାହାଣୀ େଲାକ, ତାdଲକୁ
ସବସyଖେର ଉପାପନା କରି ଥିଲା ତା’ର କଥା ଶୁଣି କାଯକମର ଉପାପକ ତଥା
अନ କମଚାରୀ, ସହ ତା, କାଯକମକୁ େଦଖୁଥିବା ସମ] ଦଶକ ସେkାଷକୁ ସାବାସୀ
େଦଇ ଖୁବ୍ ତାଳି ମାରୁଥିେଲ, ମାତ ଏ ତାଳି ଭdନାର ନଥିଲା... ଏ ତାଳି ଥିଲା ପଶଂସାର
ତାଳି , େପାdାହନର ତାଳି , ସହାନୁ ଭୁ ତି ର ତାଳି ... ସେବାପରି ସyାନର ତାଳି 

ମାଫ ତ : ଶୀ ନଟବର ସାହୁ
ଚାpମା, ଯାଜପୁର େରାଡ଼, ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୧୯
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ଆଖି
ଭିତରକୁ ଯାअ, ଝି अର ପଟି େଖାଲା ସରିଲାଣି, ଏେବ େସ ସବୁ କି ଛି
େଦଖି ପାରି ବ.....
ନସର ଏତକ କଥା କାନେର ବାଜି ବା eଣି ପେରଶ େଗାେଟ
ଡି ଆଁେର ହାଜର େହାଇଗଲା ଡାoରଖାନା ଖଟ ଉପେର ବସି ଥିବା ତା
ଝି अ ପାଖେର। ଝି अ ଜନEରୁ अf। ବାର ବଷ ପେର ଆଜି େକହି ଜେଣ
ସହୃଦୟ ବoି, ଦୟାରୁ ତା, ଆଖି ଦୁ ଇଟି ଝି अକୁ ମି ଳିଛି, ନେଚତ
ବି ଚାରି ଜୀବନ ଯାକ ଏମି ତି अfୁ ଣି ଜୀବନ ବି େତଇଥାkା। େନତଦାନ
କରି ଥିବା େସ ଭଗବାନ, ଉେqଶେର ଉପରକୁ ଦୁ ଇହାତ େଟକି
ପଣାମ ଜେଣଇଲା େସ। ଡାoର ବାବୁ ଝି अକୁ କହୁଥାkି ଆେ] ଆେ]
ଆଖି େଖାଲ, ଏପେଟ ନସକୁ ସୂଚନା େଦଉଥାkି ଘର ଭିତରର ଲାଇଟ
ସବୁ କୁ ଧି ମା କରି ବା ପାଇଁ, ବp ଥିବା ଆଖି ହଠାତ ଏେତ ଉଜଳ
ଆେଲାକ ସହ କରି ନପାେର। ନସ ଭଉଣୀ ଜଣ, ବି ଆେ] ଆେ]
େଗାେଟ େଗାେଟ ଲାଇଟ ଜେଳଇବା ପାଇଁ ସ ୀଚ େବାଡ ପାଖେର ହW ଠି ଆ
େହାଇଥାkି । ଝି अ ଏେବ ଆେ] ଆେ] ଆଖି େଖାଲି ଲା, ସବୁ ଆଡକୁ
ସୁବଳ ମହାପାତ

େଦଖି ପାରି ଆବା କାବା େହାଇ ସବୁ ଆଡକୁ ଚାହWଲା। ମା’କୁ ଆଖି ବp
କରି ପଥେମ अନୁ ଭବ କଲା ପେର ତା’ ପେର ଆଖି େଖାଲି ଆଉ ଥେର
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ଚାହWଲା। ମୁହଁେର ହସ େଖଳି ଗଲା ତା’ର। ଆେ] ଆେ] ସବୁ ଆଡକୁ ମୁହଁ ବୁ େଲଇ ଥର
ଥର କରି େଦଖି ଲା େସ। ପେରଶ ସବୁ େଦଖୁଥାଏ। ଝି अ େଦଖି ପାରୁଛି େଦଖି, ଠାକୁ ର,
ଉେqଶେର ଓ େସ अମର ଆତEା ଯି ଏ ଚeୁଦାନ କରି ଥିେଲ ତା, ଉେqଶେର ଆଉ ଥେର
ହାତ େଯାଡ଼ି ଲା। ଝି अ ପାଖକୁ ଆସି ଝି अ ଆଖିକୁ ଚାହW ଚମକି ପଡି ଲା େସ.... ଆଖି ଦୁ ଇଟିକୁ
େଦଖି ତାକୁ ଏମି ତି ଲାଗିଲା... ଏଇଟା ତ େସଇ ଆଖି ଯାହାକୁ େସ କେଲଜେର ପଢ଼ି ବା
େବେଳ ପଶଂସା କରି ବାକୁ ଭୁ ଲୁ ନଥିଲା....
****
-- େହଃ, ତେମ ନା ଭାରି ...
-- ମଁୁ କଣ କଲି କି ? ଏ କମଳ ନୟନ ଦୁ ଇଟି ର େପମ େର ପଡି ଛି ଯାହା। ଆଉ ତ
କି ଛି ମାଗିନି, େକବଳ ଏ ଆଖି ଦୁ ଇଟି େର େମା ପାଇଁ େପମ େମେ| ତ ମାଗିଛି। ଏତି କି ବି
େଦଇ ପାରି ବନି ?
-- ନା, ନା, ଏ ସବୁ କି ଛି ତ ତୁ ମର େହେଲ...
-- େହେଲ ପୁଣି କଣ?
-- ଘେର ମାନି େଲ ସି ନା। ଘେର ତ ଆମ େପମ ର େଘାର ବି େରାଧ କରୁଛkି ।
-- ଆେର, ମଁୁ େକେତେବେଳ କହି ଲି େଯ ତୁ େମ ଘର ବି ରୁ େର ଯାଇ େମାେତ ବାହା
ହୁअ େବାଲି । ମଁୁ ତ ଏ ଆଖି ଦୁ ଇଟି େଦଖି ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସି ଲି। ଭଲ ପାଉଛି େବାଲି
ତ ଖାଲି କହି ଛି।
-- ଆଛା? ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ େଦଖି ସମେ] ଭଲ ପାଆkି ଟିେକ କହି ବ କି ?
-- ଆଉ? ଆଉ କି ଛି େଦଖିବାର େସୗଭାଗ େମାର କାହW? ତୁ େମ ତ ଆସି ବ ବୁ ଖା
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ପି fି। େଯଉଁଠି ଆଖି ଦୁ ଇଟି ବି ଜାଲି ଭିତେର େଦଖିବାକୁ ପେଡ। ଜାଣିଛ, କେଲଜ ର
ପଥମ ଦି ନ ତୁ େମ େଯେତେବେଳ େମାେତ େପନ ମାଗିଥିଲ, ମଁୁ େସେତେବେଳ ଏଇ ଆଖି
ଦୁ ଇଟି ହW େଦଖି ବାର ବୃ ଥା େଚା କରୁଥିଲି। ମେନ अଛି ନା?
-- ହଁ େଯ....
-- ତୁ ମର େସ ଟଣା ଟଣା ଆଖି ଦୁ ଇଟି କୁ େଦଖିେଦେଲ େମା ଦି ନ ଯାକର ପରିଶମ
ଲାଘବ େହାଇ ଯାଏ, େଯଉଁ ଦି ନ ନେଦେଖ େସଦି ନ କାହWକି େକଜାଣି ଜମା ଭଲ ଲାେଗନି ।
-- ଥାଉ, କେଲଜ ସରି ଲା ପେର କି ଏ, କାହାକୁ , େକେତ େଦଖିବ ଜଣା ପଡି ବ
ନି ....େଦଖାଯାଉ...
****
କେଲଜ ସରି ଯାଇଥିଲା। ପେରଶ ପାଖରୁ ରଜି ଆ ଆେ] ଆେ] ଦୁ େରଇ
ଯାଇଥିଲା। ଦୂ ରତା ବଢି େଲ େପମ ବି େବାେଧ କମ େହାଇଯାଏ। କି ଛି ଦି ନ େଫାନ, ତା
ପେର ସବୁ ବp। ପେରଶ ଲାଗିଥିଲା ଚାକି ରୀ ଖେw ପାଇଁ ଆଉ ରଜି ଆ? ନା.... ପେରଶ
ପାଖେର କି ଛି ଖବର ନଥିଲା ତା'ର। ମଝି େର ମଝି େର ମେନ ପେଡ େସ ଆଖି
ଦୁ ଇଟି....ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତା'ର ବ$ ନା କରି ବା େବାେଧ अସnବ.... ଚାକି ରୀ ପାଇ ଦୂ ର
ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ପେରଶ। ଆଉ ରଜି ଆ ରହି ଯାଇଥିଲା େସହି ସହର େର କି m
କାହା ପାଖେର ବି ତା'ର କି ଛି ଖବର ନଥିଲା।
ଚାକି ରୀ ପାଇ, ବାହାେହାଇ, ଝି अ େହଲା ପେର ଡାoର େଯେତେବେଳ କହି େଲ,
ଝି अର ଆଖି ଖରାପ, େସ ଦୁ ନି ଆଁକୁ େଦଖି ପାରି ବ ନାହW, େସେତେବେଳ ଭୟ,ର ଭାବେର
ଆଘାତ ପାଇଥିଲା ପେରଶ। ଦି େନ ଏହି ପରି ଆଖି ଦୁ ଇଟିର ତ େସ େପମି କ ଥିଲା।
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େଶଷେର ଭଗବାନ ତା ଝି अ ଠୁ ଆଖି ଛେଡଇ େନେଲ?? େହ ଭଗବାନ.... ଡାoର,
ପରାମଶ େର େସ େଡାେନଟ କରାଯାଉଥିବା ଆଖି ପାଇଁ ଆପାଇ ବି କରି ଥିଲା। େହେଲ ତା
ନ^ର ଆସି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଡାକରା ଆସି ଯାଇଥିଲା ଝି अ ପାଇଁ।
****
ଝି अ ଆଉ ¦ୀକୁ ଡାoର ଖାନାରୁ ଆଣି ଘେର ଛାଡ଼ି େସ ହୃଦ] ବାହାରି ଗଲା ରଜି ଆ
ଘରକୁ , ପହ|ି अyୀଜାନ,ୁ ପଚାରି ବୁ ଝି ଲା ସବୁ ଘଟଣା। अyୀଜାନ କହି ଚାଲି ଥିେଲ...ହଁ ା
େବଟା, େରାଜ଼ୀ ତୁ ମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କେଲଜ େବଳୁ ଆେମ ଜାଣିଥିଲୁ ଏ କଥା।
କେଲଜ ପଢି ବା େବେଳ ହW ତା'ର େଦହ ଟିେକ ଖରାପ େହଲା। ଡାoର କହି େଲ अଜବ
େବମାରୀ, ଭଲ େହବ ନାହW। ଆଉ ଦଶ ବାର ବଷ ମାତ, େବସି େହେଲ ପpର ବଷ ଯାଏଁ
ବ|ିପାେର। ତାକୁ ନି ଜ ଇଛା େର ଛାଡ଼, େସ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, କି ଛି କୁ ହନି । େସଦି ନୁ
ତାକୁ ଆେମ କି ଛି କହୁ ନଥିଲୁ।େସଥିପାଇଁ ଆେମ ତାକୁ ତା ଇଛା େର ଛାଡି ଥିଲୁ। େସ
ଯାହା ଚାହଁୁ ଥିଲା କରୁଥିଲା। ତାକୁ ବି ଜଣା ଥିଲା େଯ, େସ ମରି ମରି ବ|ିଛି।
ତୁ େମ େଯଉଁଦିନ ତାକୁ ଭଲପାअ େବାଲି କହି ଲ, େସଦି ନ େସ ଆସି େମାେତ ସବୁ
କଥା କହି ବହୁତ କାpିଲା। ତୁ ମକୁ େରାକ େଠାକ ମନା କରି େଦଲା େବାଲି େମାେତ
କହି ଲା। ତା ପେର ଜାଣିଲି ତୁ େମ ଦୁ ଇଜଣ ସା େହଲ। ତୁ େମ ତା'ର ବହୁତ ପଶଂସା
କର େବାଲି କୁ େହ େମାେତ। େସ ତୁ ମକୁ ଭଲ ପାଇେଲ ବି ଧମ अଲଗା ର -ାହି େଦଇ,
ଆେମ ମନା କରୁଛୁ େବାଲି କୁ େହ। େହେଲ ପକୃ ତ କାରଣ ଥିଲା ତା େବମାରୀ, ଯାହା ତାକୁ
କି ଛି ବଷ ମାତ ବ|ିବାକୁ େଦଲା।
ଆହୁରି ଜାଣିଛ? ତୁ ମ ବାହାଘର େର େସ ଯାଇଥିଲା। ବର କାର ର ବହୁତ
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ପଛେର , ତୁ େମ ନ େଦଖି ଲା ଭଳି ମନେଖାଲା ନାଚି ଥିଲା େସଦି ନ। ଆେମ ତା ପାଖେର
ଥିେଲ ବି ତାକୁ େକହି ବାରଣ କରି ନଥିଲୁ। ତୁ ମ ଝି अ େହବାର କି ଛି ଦି ନ ପେର େସ
ଜାଣିଲା େଯ ଝି अ ର ଆଖି ଖରାପ, େସଦି ନ ହW ଯାଇ େନତଦାନ କରିବ େବାଲି କହି
ଆସି ଥିଲା, ଆଉ ତା ଆଖି ଦୁ ଇଟି ତୁ ମ ଝି अ କୁ ଦି ଆ ଯି ବ େବାଲି କହି ଥିଲା।
ଗତକାଲି େସ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଗଲା। କହି ଗଲା, "अyୀ, ତୁ ଜମା ବ] ହ ନି ...ମଁୁ
अଛି ଏଇଠି , ଏଇ ସହର େର। ସବୁ େବେଳ େଦଖି ପାରିବି ସମ],ୁ । ତୁ ମ ସୁଖ, ଦୁ ଃଖ େର
ଭାଗିଦାର େହବି । ଖାଲି ପେରଶ କୁ ଏତି କି କହି ବୁ େମାେତ ଭୁ ଲ ବୁ ଝି େବନି "।
****
ପେରଶର ଆଉ କି ଛି ପଚାରିବାର ନଥିଲା, ନା ଆଉ କି ଛି ବାକି ଥିଲା କହି ବାକୁ ।
ଆଖିରୁ ଲୁ ହ େପାଛି େସ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା ଡାoରଖାନା ଆେଡ, ନି ଜ ଆଖି ଦୁ ଇଟିକୁ
େଡାେନଟ କରି ବା ଲାଗି....
େକଉଁଠି େଗାେଟ ଜାଗାେର ପଢ଼ି ଥିବାର ତା'ର ମେନ ପଡୁ ଥିଲା...
ନି ଜର େଦହାk ପେର ବି
- ଯଦି ଆପଣ ବ|ିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛkି ,
- ନି ଜ େଲାକ,ୁ ସବୁ େବେଳ େଦଖି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛkି ,
- ଏ ସୁpର ଦୁ ନି ଆଁ କୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତେର ଭଲେର େଦଖି ପାରି ନାହାkି , କି ^ା
ଆଉ କି ଛିଦିନ େଦଖି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛkି ,
- େଯଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଇ ପାରି ନାହାkି କି ^ା େଦଖି ପାରି ନାହାkି , େସପରି ଜାଗା
ସବୁ େଦଖିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛkି
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େତେବ େନତଦାନ କରm, अନ କାହା -ାରା ଏହା ସବୁ ସnବ।
ଆଉ ଜଣ,ୁ , ଏ ସୁpର ଦୁ ନି ଆଁ କୁ ଉପେଭାଗ କରି ବାକୁ ଦି अm, ଏ ସୁpର ପକୃ ତି କୁ
େଦଖିବାକୁ ଦି अm।
ପଢm, ମଜା ନି अm ଓ ମତାମତ ଦି अm.... ଜୟ ଜଗନ ାଥ I ଧନବାଦ...
ସୁବଳ ମହାପାତ
ଖଲାରୀ, अନୁ ଗୁଳ, ଓଡି ଶା
େଫାନ-(୦)୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦
ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଭଡ଼ା ଘର
[ ଏକ ]
अଧାରାତି େହଇଥାଏ, କାହWକି େକଜାଣି ପବଳ େଶାଷ ଲାଗିଲା,
େଶାଷେର ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ପାଖେର ଥିବା ପାଣି େବାତଲକୁ େନଇ
େଶଷ ବୁ pା ଯାଏଁ ଢକ ଢକ କରି ପି ଇଗଲି , େଯମି ତି େକଉଁ କାଳୁ ପାଣି
ପି ଇ ନ ଥିଲି। ପାଣି ପି ଇବା ଦାରା ନି ଦ ଭାିଗଲା। ବାଥରୁମ ଆଡ଼କୁ
ଗଲି େଭ¤ିେଲସନ େଦଇ ରାତି ର अfକାର ମାପି େହଉଥାଏ। ଝି ଇଁ ଝି ଇଁ
ଶ¨େର ନି ଶା ଗରଜୁ ଥାଏ। ବାଥରୁମ ଆଡୁ କି ଛି ଶ¨ େହଉଥିଲା,
କାେନଇେଲ ବି ଜାଣି ପାରୁ ନ ଥିଲି କଣ େସ ଶ¨ ବାସ୍ େକମି ତି େଗାେଟ
ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ।
େଶାଇବା ରୁମ ଆଡ଼କୁ ଆସି ଲା େବଳକୁ ଲାଗିଲା, େକହି ଜେଣ େମା
ପଛେର ଆସୁଛି େଯମି ତି ତା ହାତ େମା େବକ ଆଡକୁ ଲ^ଛି, ମୁହୂ\କ
ମଧେର अଣନି ଶାସୀ ଲାଗିଲା, ଛାତି ର pନ ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। େଯମି ତି
େଦୗଡ଼ େରସେର ଭାଗ େନଇ େଫରୁଛି । େଗାେଟ ନି ଶାସେର ରୁମ
ଭିତରକୁ ପଶି ଗଲି । ରୁମର ଦୁ ଆର ଡାହାଣ ପଟକୁ ସି ଚ େବାଡ, ସି ଧା
ବି {ୁପି ୟା କରସୁଧା
ପ+ନାୟକ

ଟିପି େହଇଗଲା ଦି , ତି େନାଟି ସି ଚ ରୁମଟି अେଲାକମୟ େହାଇ ଉଠି ଲା,
ଚାହWଲି ପଛକୁ .. ନା ତ େକହି ନୁ େହଁ ….
ଓଃ अଟକି ଯାଇଥି ବା ନି ଶାସ ଚାଲି ଲା। ଦୀଘ ନି ଶାସଟିଏ ସଁ ସଁ
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ଶ¨ କରୁଥିଲା, ଛାତି ତଳ ଉପର େହଉଥିଲା। େବଡ଼ରୁମର ବାମ ପଟକୁ େଡସି ଂ େଟବୁ ଲ
ଥୁଆ େହଇଛି , ଏଇ ରାତି अଧେର କାହWକି େକଜାଣି ଦପଣ େଦଖିବାକୁ ଇgା େହଲା, ମୁହଁ
େଦଖୁଥିଲି ନି େରଖି ନି େରଖି ମାେନ ନି ଜକୁ अେନଷଣ କରୁଥିଲି। ହଟାତ େକହି

ଜେଣ

ଦି ଶିଲା, ଏେତ  ନ ଦି ଶିେଲ ବି କି ଛି େଦଖିଲି ନି ୟ। ଆଯ େମା ଛଡା ଆଉ କି ଏ
अଛି ଏଠି ? ଚାରି ଆଡକୁ अେନଇଲି ପୁଣି ଦପଣ େଦେଖ ତ ଏକ ଭୟ,ର ଛବି ଦପଣେର
େଦଖାଗଲା। ତା ଦାk, ଆଖି ମୁହଁ ଓ କି କଦଯ େଦଖି ଚି କି ନା ଚି ାର କଲି ଆଉ ଟଳି
ପଡି ଲି ଭୂ ଇଁ ଉପେର।
ଝି अ.. ଝି अ.. କବାଟ କାଡ଼ ମା..
ଠକ ଠକ.. ଝି अ.. ଏ ଝି अ, ପୁଣି ଠକ ଠକ ଏଥର େଜାର ଶ¨େର ନି ଦ ଭାିଲା।
ଆସୁଛି କହି କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଘ¤ା ଉପେର ନଜର ପଡି ଲା ସମୟ େସେତେବେଳ
ସାେଢ଼ ଆଠ, େହ ଭଗବାନ ଏେତ େ଼ଡରି େହଲାଣି ମନକୁ ମନ କହି ଲି।
କବାଟ େଖାଲୁ େଖାଲୁ ମାଉସୀ କହି େଲ କି ମା ଏେତ ସମୟ େଶାଇଲ େଯ େଦହ ଭଲ
ନାହW କି ? ନି अ eୀର ନି अ େକେତେବଳୁ eୀର ଆଣି ଲାଣି ମଁୁ ରଖି େଦଇଥିଲି।
ହଉ, ଟିେକ ମୁw ବଥାଉଛି ତ େଶାଇ ପଡି ଥିଲି କହି , ନି ତକମ ସାରି ବାକୁ ଲାଗିଲି।
କାେଳ अଫିସ େଲଟ େହଇଯି ବ, େସଥିପାଇଁ ଆଉ େରାେଷଇ କରି ନି। େତେବ ରାତି ର ସ ପ
ମେନ ପଡି ଯାଉଥାଏ, ଏମି ତି ଭୟ,ର ସ ପ ବାପ୍ େର ଏକଦମ୍ ସତ ସତି କା ଲାଗୁଥିଲା।
[ ଦୁ ଇ ]
अଫିସରୁ େଫରୁ େଫରୁ େଦଖି ଲି ଲୀନାର େକେତ ଗୁଡିଏ ମି ସ କଲ।
ଆଜି େସ େମାେତ କ|ା ଖାଇଯି ବ। େତେବ େଫାନ େଯ ଛାଡି େଦଇଥିଲି ଜାଣିଥିବ
ନି ିତ। ତା'ଠୁ େଢର ଗାଳି ଖାଇବାର ସୁେଯାଗ ବି ଏେଡଇ ପାରି ନି ନାଇଟ େଡସେଟ ପି fୁ
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ପି fୁ ଲୀନାକୁ କଲ କଲି .. ହାେଲା
:େକାଉଠି େଫାନ ଫିି େଦଇଥିଲୁ ନା କଣ? େଫାନ ରି ସିଭ କରି ବା ମାେତ କହି ଲା।
: ହା ହା େଫାନ ଫିିବି କାହWକି େଯ ,େନଇ ନଥିଲି ଭୁ ଲି ଗଲି ପରା ।
:ଆଛା ଘର େଖାଜି ଲୁ କି ନା ..?? େକମି ତି େସ ଘେର अଛୁ େକଜାଣି େତା'ଠୁ ସବୁ
ଶୁଣିଲାଠୁ େମାେତ ଡର ଲାଗିଲାଣି ।
: େଖାଜି ଛି, େତେବ େସ ମାଲି କ ମାେସ ପେର େଦବ, ଘରର କି ଛି ରି ପାଇର अଛି
କହୁଥିଲା, ତୁ ତ ଜାଣୁ ମଁୁ େକେତ ଏକା ଏଠି , ଘର େଖାଜି ବି ବା େକମି ତି।
:େତାେତ ଆଉ ଘର ନ ମି ଳି ମି ଳିଲା େସଇ ଭୁ ତ େକାଠି ନା ? େକେତ ଦି ନୁ କହୁଛି
ଘର େଚ~ କର ,ତୁ ଶୁଣୁଛୁ କି ?େସ ଭୁ ତ କି ପି ଶାଚ ଖାଇଲା ଯାଏଁ େସ ଘେର ହW ଥା ।ମଁୁ
ଜାଣିଥିଲି େସ ରାଗିେଲ କଣ ନାଇ କଣ କେହ େତଣୁ ମଁୁ ଟିେକ ଚୁ ପ ରହି ଲି ।
ଜାେଣ େମା ଚୁ ପି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି , େମା ଚୁ ପି କୁ କାଟିବା ପାଇଁ କହି ଲା, ମି ନି ଛୁଟି
େନଇ ଚାଲି ଆ, େମା ସୁନାଟା ପରା, ମା’ର ପeପାତ େରାଗ େମାେତ ଏକ ପ କାର ବାfି
େଦଇଛି । ନେଚତ ମଁୁ କଣ ଏଠି ଥା’kି , ଶୁଣିଲା ଦି ନୁ ମଁୁ େତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସkି ନି ?
: ତୁ ମାଉସୀର ଠି କ ଭାେବ େଦଖାଶୁଣା କେର। ମଁୁ ବଡ଼ବାବୁ ,ୁ କହି ଛି ଛୁଟି ପାଇଁ,
ଛୁଟି େଦେଲ ଆସି ବି େହଲା..
େଫାନ ରଖି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଲୀନାର େଗାଟିଏ अନୁ େରାଧ ଥିଲା, େଯେକୗଣସି େମାେତ ଛୁଟି
େନଇ, ତା ପାଖକୁ ଯି ବି। େସ ସବୁ େବେଳ େସମି ତି ଟିେକ କଣ େହେଲ େଧୖ ଯ େଦବ ସି ନା
ଡେରଇେଦବ अଧି କ। େଯତି କି ଡେରଇବ ନି େଜ ତା’ଠୁ କାହW अଧି କ ଡରି ଥିବ।
େତେବ େମାେତ ଭଲ ଲାେଗ । ମଁୁ अନୁ ଭବ କେର ତା ବfୁ ତ ଭିତେର ଭରି ରହି ଥିବା
ଆତEୀୟତା। ପକୃ ତେର େକାଟିଏ େଲାକ ଭିତେର େଗାଟିଏ େକବଳ େଗାଟିଏ ବି ଭଲ ସା
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ମି ଳିଯାଏ ନା, େତେବ େସ ନି ିତ ଭାଗବାନ, ଦୁ ଃଖ େଶାକ ବି ପାଖତଡ ଆସି ବାକୁ
ଡରି ବ। େତେବ େସମି ତି ସା ମି ଳିବା ସହଜ େକଉଁଠି େଯ?
[ ତି ନି ]
अଫିସରୁ େଫରୁ େଫରୁ ସfା ୬अଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। େଗାଡ଼ ହାତ େଧାଇ ଧି େର
େରାେଷଇ ଘେର ପଶି ଲି, ଖୁବ ଏକୁ ଟିଆ ଏକୁ ଟିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏ ଘେର ପଶି େଲ େକମି ତି
େକଜାଣି ଖଁା ଖଁା ଲାେଗ। ଏ ଘର ରାହି ବାକୁ କାହWକି ରାଜି େହଲି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି, େଗାେଟ
ବି ଚିତ ରହସମୟ ଘର ପରି ଲାଗୁଥାଏ। େବେଳେବେଳ ଲାେଗ େମା ବତି େରକ ଆଉ
େକହି ଏଠି अଛି । େତଣୁ ମନ କି ଛି ଭଲ ଲାଗୁ ନଥାଏ। ତଥାପି ନି ଜକୁ ବୁ ଝାଇ ରହି ବାକୁ
ପଡୁ ଥିଲା, ଆଜି କାଲି କି ଗଁା କି ସହର ସହଜେର ଭଡା ଘର ମି େଳନି , ଭଲ ଘରଟିଏ ମି ଳିବା
କାଠି କର ପାଠ, ତା’ଛଡ଼ା ଘର େଖାଜି ବା େଲାକ ବି ତ ଥିବାର अଛି । ଆଉ ଘର ସବୁ ଏେତ
ଚଢ଼ାଦର େଯ, ଭଡ଼ା ଘର େନଇ ଚଳି ବା ମୁ;ିଲ। େଯମି ତି େହଉ ହଟାତ କମ ଦରେର ଘର
ମି ଳିଲା େସ ବଡ଼ କଥା ଭାବି ଖୁସିେର ରହି ଗଲି । େତେବ ଏେତ ଭୟ େକେବ अନୁ ଭବ କରି
ନ ଥିଲି, ଯାହା ଏ ଘେର अନୁ ଭବ କରୁଥିଲି।
େମାର ପି ଲାଦି ନୁ ଚା ଟିେକ अଭାସ େହଇଯାଇଥିଲା, ବାପା ଚା ପି ଉଥିେଲ ତ ଟିେକ
ଖୁସିେର େଦଇ ଦି अkି େସମି ତିେର अଭାସ େହଇଯାଇଛି । ତ ଏକୁ ଟିଆ େହେଲ ବି ଚା
ଟିେକ କରି ପି ଏ। ଚା କରୁ କରୁ ଲାଗିଲା ଗାସ ଲି କ େହଉଛି .. ଝରକା େଖାଲି ବାକୁ ଲାଗିଛି
େମା ଉପେର କି ଛି ପଡି ଲା, ଚି େଲଇଲି ଖୁବ.. ପଛକୁ ଯାଇ େଦେଖ ତ, ଝି ଟିପିଟି ଭୟେର
ଚି େଲଇଲି ଖାଲି । େମା ପାଟି ଶୁଣି ମାଉସୀ (ଘର ମାଲି କାଣି )ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇଥିେଲ।
କଣ େହଲା ଝି अ ?
: ଏ ଝି ଟିପିଟି େଡଇଁ ପଡି ଲା ତ ଡର ଲାଗିଲା ।
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: ଓଃ ତେମ େବଶୀ ଡ଼ରୁଛ ମା,ଏେତ ଡ଼ରି ବାର ନାହW ।
: ହଁୁ କହି ମୁw ଲାଡି ଲି ।
ମାଉସୀ ଯାଉ ଯାଉ କହି େଲ ପବନ ଟିେକ ଆସୁ ସବୁ େବେଳ ଝରକା, କବାଟ ବp
କରି େଦଉଛ। ମଝି େର ମଝି େର େଖାଲ ମାତ େଶାଇଲାେବେଳ ମେନ ପକାଇ ବp
କରି େଦବ।
:ହଁୁ କହି କବାଟ ଝରକା େଖାଲି ଲି। ଚା ପି ଇ ପି ଇ ବାହାର ବାରwାେର ବୁ ଲି ବୁ ଲି
ଆକାଶକୁ अେନଇ ବସି ଲି। ମି ~ି ମି ~ି ତାରାକୁ େନଇ ଆକାଶଟା ଖୁବ ଆକଷଣୀୟ
ଲାଗୁଥିଲା। ତାରା,ୁ େଦଖିେଲ େମା ମାଆ, ବାପା କାହWକି େକଜାଣି ମେନ ପଡ଼kି । ଆଜି
ବାପା ମା ନାହାkି , କାର ଏÅିେଡ¤େର ଚାଲି ଗେଲ େଯ ଗେଲ େସଇ ଦୂ ର ଆକାଶକୁ
େଯଉଁଠି ଗେଲ ଆଉ େଫରkି ନି େକହି । ଏ େଖାଲା ଆକାଶ ଓ େସଥିେର ତାରା ସବୁ
େଦଖିେଲ ମନ କେହ ଏେତ ତାରା ଭି ତେର େମା ବାପା, ମାଆ ତାରା େକାଉଟା ? ମା କଥା
ମେନ ପଡି େଲ ଉଦାସ େହଇ ଯାଏ ମନ। ମଁୁ ଉଦାସ େହେଲ ଆକାଶରୁ ତାରା ଛି wି େକେତ
ଦୂ ର ଖସି ଆେସ, ଶୁଣିଛି ଏ ସମୟେର ମନ;ାମନା କେଲ ପଣ
ୂ  ହୁଏ, େତେବ ମଁୁ କି ଛି ମାଗି
ପାେରନା, ଯି ଏ ନ ମାଗୁଣୁ ନ କହୁଣୁ ବୁ ଝି ଯାଉଥିଲା ମନ ଗହନର अତଳ କଥା େସ ତ
ଯାଇଛି ଆକାଶର ତାରା େହାଇ, େମା ଆଖିେର ଲୁ ହ େଦଇ, ଆଉ କାହାକୁ କଣ ମାଗିବି ??

[ ଚାରି ]
ବାପା, ମା', ମୃତୁ ପେର େମା ଦାଦା, ଖୁଡି ଖାଲି ସ"\ି ପଛେର ପଡି େଲ, ଘର
ଯାବତୀୟ କାମ େମାେତ ଦି अkି , ଖୁଡି,ୁ ଖୁସି କରି ବା ପାଇଁ ମଁୁ ସବୁ କାମ କରିଦି ଏ େତେବ
ଖୁଡ଼ି ମଁୁ କରି ବା କାମ କଥା େକେବ କୁ ହkି ନି , େମାର େକୗଣସି କାମେର ଖୁସି ହୁअkି ନି ,
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େଲାକ ଆଗେର ଟିେକ ଆଦର କରି ଦିअkି , େବଶୀ ରାଗ େଯବଠୁ ଜାଣିେଲ ବାପା ମା’ ଦି
ବଷ ତେଳ ସବୁ ସ"\ି େମା ନାମେର କରି େଦଇଛkି ଆଉ ଖୁଡି େମାେତ ମାଗି ପାରୁ
ନଥିେଲ।େବାଧ ହୁଏ ମାଗିଥାେk ଯଦି େମା ସହ ଖରାପ ବବହାର କରି ନଥାେk, ଏେବ
େମାର ଚାକି ରୀ ବି େହଇଗଲା, େମାେତ ଚାକରାଣୀ କରି ରଖିବାର ସ ପ ବି ମଉଳି ଗଲା,
ଛେଡଇ େଦଇଥିବା କାମବାଲି ବି ଭା େହଇ ଚାଲି ଗଲାଣି ଶାଶଘ
ୂ ର। ଆଉ ଆଜି କାଲି େଲାକ
ସବୁ ପଇସା ପଛେର ଧାଇଁେଲଣି, ଏମି ତି କାହା ଘେର କାମ କରି ବାକୁ ମୁନାହାkି ।
ତଥାପି ଦି େନ ଖୁଡି କହି େଲ ଏକୁ ଟିଆ େଲାକ େକାଉଠି ରହି ବ େକମି ତି କରି ବ, ତମର କଣ
अଭାବ अଛି େଯ କାହW ଜୟପୁର କାହW ଗୁଣୁପୁର ଭଲା ଏେତଦୂ ର ଯାଇ କି ଚାକି ରୀ? ମଁୁ କି m
ସି ଧାସି ଧା କହି ଥିଲି ଚାକି ରୀ ତ କରି ବି, େମା ବାପାମାଆ, ଇgା ଥିଲା, ତା, ଆଶୀବାଦରୁ
ହW ମି ଳିଛି, ଶହଶହ ପି ଲା ଭିତେର ସି େଲ େହବା ସହଜ ନୁ ହଁ । େତଣୁ ନି ାରି ତ
ତାରି ଖେର ମଁୁ ଚାକି ରୀେର ଜଏନ କରି ବି।
େବେଳେବେଳ େମାେତ ମାଆ େବଶୀ େବଶୀ ମେନ ପେଡ, ମାଆ ଥିଲା େବେଳ
େକେତ େଗଲବସରେର ମଁୁ ଥିଲି। େମାର ଏେବବି ମେନ अଛି ମାଆ େମାେତ ସି ଝା ଆଲୁ ର
େଚାପା ବି କାଡ଼ି ବାକୁ େଦଇନି , େଯମି ତି ମଁୁ ତା ରାଇଜର ରାଜକୁ ମାରୀ, ରାଜଦୁ ଲାରୀ,
ସତେର ମାଆ ପରି କି ଏ େହଇ ପାରିନି କି େହଇ ପାରିେବନି । ଏସବୁ ମେନ ପଡି େଲ
ଆଖିରୁ ଲୁ ହ ଝେର ମନ ଓଦା ଓଦା ହୁଏ। ଖୁବ ଏକଲା ଲାେଗ। ମାଆ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ
େକେତେବେଳ ରାତି ନअ ବାଜି ଗଲା ଜାଣି େହଲାନି । ବାରwାରୁ ଉଠି େରାେଷଇ ରୁମ
ଆଡ଼କୁ ଗଲି । େଭାକ ନ ଥିଲା ତଥାପି କି ଛି ଖାଇବାକୁ େହବ, ମାଆ କହି ଥିେଲ ଖାଲି
େପଟେର େଶାଇେଲ ଦୁ ସ ପ ସବୁ ଆସି ବ। େତଣୁ ଇgା ନ ଥିେଲ ବି କି ଛି ଖାଇକି ହW ଶୁଏ
ଆଉ େବେଳେବେଳ ଠକ େହଇଯାଏ, କି ଛି ନଖାଇ ବି େଶାଇପେଡ।
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େତଣୁ େରାେଷଇ କରି ବି ଭାବି େରାେଷଇ ଘେର ପରି ବା ଡାଲାକୁ େଦଖି ଲି େଯ େକେତ
ପରି ବା ମୂଷା ଖାଇ ଯାଇଛି , ଆଉ କି ଛି ଗଜା େହଲାଣି ଆଉ କି ଛି ପଚି ଯାଇଛି , ଆଜି କାଲି
ପରି ବା ସବୁ ଜଲଦି ଖରାପ େହଉଛି , ସବୁ ତ ସାର ଦି ଆ ଆଜି ଆଣିେଲ କାଲି ପଚି
ଯାଉଛି । ଆଉ ଏ ତ ସାତ, ଆଠ ଦି ନ ତଳର ପରି ବା। ଆଉ େରାେଷଇ କଲି ନି, ଜାେଣ ଏ
ସୁଖା ପରି ବାକୁ େତଲ, ଲୁ ଣ, ମସଲା େଦଇ ସୁଆଦି ଆ କରି େହବନି । अଗତା େହାଲ Å
ପି ଇ େଶାଇବାକୁ ଗଲି । େଶାଇବା ରୁମ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଲାଗିଲା-େକହି ଜେଣ େମା ପଛେର
अଛି अେକ ଘଷି େହଇଯି ବ େଯମି ତି, ଚମକି ପଡି ଲି, ଡ଼ରି ଲି ବି , ବୁ ଲି ପଡି େଦେଖ ତ
େକହି ନାହW, ଠି କ େସତି କିେବେଳ କେର¤ ପେଳଇଲା େମା ଡରକୁ ଦି ଗୁଣିତ କରି େଦଇ।
ମଁୁ अfାରକୁ େବଶି େବଶି ଡେର। ଏଥର ମଁୁ ଏକା ନି ଶାସେର େଶାଇବା ରୁମକୁ ଗଲି , ନୀତି
ଦି ନିଆ କେର¤ କଟ ଦାରା ମଁୁ ଜାଣି ପାରି ଥିଲି େରାେଷଇ ରୁମର େକେତ ଦୂ ରେର अନ
ରୁମ ସବୁ अଛି ବା अନ ରୁମ ସବୁ େକେତ େକେତ ଦୂ ରେର अଛି ।
[ ପା| ]
େଶାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମେନ ପଡ଼ି ଲା କବାଟ ଝରକା ବp କରି ଛି ତ? ଠି କ ଏତି କି
େବେଳ େରାେଷଇ ଘରୁ ଖୁବ େବଶୀ ଶ¨ େହଲା। ଡନ ଢାନ, ଠନ ଠାନ ଶ¨ େତେବ
अfାରେର ଖଟରୁ ଉଠି ଯି ବାକୁ ଡର ଲାଗିଲା ଚୁ ପ େହଇ ଭାବୁ ଛି କି ଏ େହଇଥିବ, କି ଏ
अଛି କି େସ ରୁମେର, କି ଏ ଥିଲା ପରି ତ ଲାଗୁଥିଲା। अfାରେର େଟବୁ ଲ ଉପରୁ अwାଳି
अwାଳି େକwଲ ମାଚି ସ ପାଇଲି । େକwଲ ଜାଳି ଡରି ଡରି ଯାଇ େଦେଖ ତ େକହି ନାହଁ
କି m ଝରକା େଖାଲା अଛି ଝରକା େସ ପାେଖ କଳା ମି ଟ ମି ଟ अfାର, ଲାଗୁଛି ଏ ମୁwରୁ େସ
ମୁw ଯାଏଁ ବହEରାeସେଟ କାୟା ବି ]ାର କରି ଛି, ଆଉ ପାରିଲି ନି େସ अfାରକୁ अେନଇ,
ଯଥାଶୀଘ ଢକ କରି ବp କଲି ଝରକା। ଲ^ ଲ^ ପାହୁw ପେକଇ ଚାଲି ଲି ... ଚାଲି ଲି ନା
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ଏକ ପକାର େଦୗଡ଼ି ଲି େଶାଇବା ଘରକୁ ।
ଏକା ରହି ବା ସତେର େକେତ ଯଣା ଦାୟକ ଏହା ରାତି େହେଲ, अfାର ମାଡ଼ି
ବସି େଲ ଜଣା ପେଡ.. ପି ଲାରୁ ଶୁଣିଥିବା, େଦଖି ଥିବା, ଡରି ଥିବା ଭୟାନକ କଥା ଓ ଘଟଣା
େଗାଟି େଗାଟି ମେନ ପେଡ, ଆଉ ଏମି ତିେର ଏ ଘେର େଯମି ତି େହଉଛି େରାଟି କରି ଦି 'ଟା
ଖାଇ ଦି 'ଟା ରଖିଥିବି େହେଲ େସ ଗାୟବ େହଇ ଯାଇଥିବ। ଘର ମାଲି କକୁ କହି େଲ କହି ବ
ମୂଷା େନଇଥିବ। େବେଳେବେଳ େକମି ତି ଗf େହବ, କହି େଲ କହି ବ ମୂଷା ମରି ଥିବା।
େତେବ, ମୂଷା କ'ଣ ଗରମ ଚା ବି ପି ଏ?
େସଦି ନ ସfାେର ଚା ପି ଇବି କହି କପେର ରଖିଥିଲି ଘରଭଡା ମାଗିଥି ମଉସା (ଘର
ମାଲି କ) େବାଲି େଦଇ କି ଆସୁ ଆସୁ ଚା ଗାୟବ। କାହାକୁ କହି ବି, କହି େଲ କହି ବ ଏମି ତି
ଡରନା କି ଡରାअନା େହଲା। ତେମ ଗେଲ ଆଉ କି ଏ ଆମ ଘେର ରହି େବନି । କି ବି ଚିତ
େଲାକ ମଁୁ କାହW ଡ଼େରଇବି େଖାଦ ମଁୁ ଡରୁଛି .. ଏମି ତି ସବୁ ଦି ନ େହେଲ ତ ଗଲା ପୁଟୁ ଫୁଟୁ
େହଉଥିବ ପାଣ, କି ଏ େସ ଜଗିଛି େନଇଯି ବ ସେତ ଏ ଜୀବନ। ଏମି ତି େକେତ କଣ ଏପଟ
େସପଟ କଥା ମନକୁ ଆସୁଥିଲା।
[ ଛअ ]
ତଥାପି କେ ମେ େଶାଇବାକୁ େଚା କରୁଥିଲି ହଟାତ ଏମି ତି େଗାଟିଏ ଦୁ ଗf
ମାଡ଼ି ଆସି ଲା େଯ, ଲାଗିଲା ମଁୁ ଘେର ନୁ େହଁ େକଉଁ अବଜ ଆ ନାଳି ଆ ପାେଖ अଛି , ମେନ
ମେନ ଭାବି ଲି ପଚା ପରି ବା ଗf? ନା ନା ଏେତ ବି ତ ପଚି ନି... େହେଲ ଏ କି ମିତିଆ ଗf..
ଓଃ अଣନି ଶାସୀ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁ କେର ରାତି ଟା କଟିଲା, ଟିକିଏ ଶ¨େର ଛାତି ଥରୁଥିଲା।
ଆଖିେର ନି ଦ ତ ନ ଥିଲା, ଥିଲା अେପeା ନୂ ଆ ସକାଳର।
ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୁହଁ େଧାଇଲି , ବାହାରକୁ ବାହାରି େଦଖି ଲି ମାଉସୀ ଫୁଲ
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େତାଳୁ ଛkି । ଗତକାଲି ରାତି ର ସବୁ କଥା କହି ଲି।
:ମାଉସୀ ସବୁ ଶୁଣିେଲ ଓଃ କି ମିତି ଏମି ତି େହଲା ମା, େମାେତ ତମଠୁ ଶୁଣିକି ଆଯ
ଲାଗୁଛି। ଏମି ତି ଡରି ବା ପରି କି ଛି ଘଟଣା ଘେର ଆଗରୁ େକେବ େହଇନି , ମାଉସୀ ଆଉ
କି ଛି କହି ବା ଆଗରୁ ମଉସା କହି େଲ ତେମ େବଶି ଡ଼ରୁଛ ମାଆ, ସସେପନ୍ସ ସି େନମା
େବଶି େଦଖୁଥିବ, ନ େହେଲ ଗପ ପଢୁ ଥିବ ହା ହା ହା... କି ଏ ନାହW େସ ଘେର ମା
ତୁ gାଟାେର ତେମ ଡ଼ରୁଛ।
:ତେମ ତୁ ନି ପଡ଼.. ତାେ, େଟନ୍ସନ ଥିଲାେବେଳ ତେମ ଏମି ତି କହି ବ କି ? ତେମ
ରୁମକୁ ଯାଇ ଥାअ ମାଆ, ମଁୁ ଆସୁଛି େଦଖିବା କଣ େହଇଛି ।
ମଉସା ମାଉସୀ କଣ େବାଲା େବାଲି େହଉଥିେଲ ମଁୁ େଫରିଲି ରୁମକୁ , େମା କଥାକୁ
ବି ଶାସ କରୁ ନ ଥିେଲ େସ ରାଗ ଓ ବି ରoିେର।
अଫିସେର ବସି କାମ କରୁଥିଲି, କି m ମଝି େର ମଝି େର ମଉସା, କଥା ମୁw
ଖାଉଥିଲା, କହୁଥିଲା କଣ ନା ମଁୁ େବଶି ସସେପନ୍ସ ଫିଲE େଦଖୁଥିବି, ନେଚତ ଗପବହି
େବଶି ପଢୁ ଥିବି। ରାସେକଲ ଇgା େହଉଥିଲା ଶଃ..ର ଦାk ଭାି େଦବାକୁ , ନି ଉଜ ଟିେକ
େଦଖିବାକୁ ସମୟ ନାହW, ଆଉ ଯଦି ବା ସମୟ ଥିବ କେର¤ ନ ଥିବ କହୁଛି କଣ ନା ମଁୁ
େବଶି ଗପବହି ପଢୁ ଥିବି.... ଶଃ.. ଇgା େହଉ ଥିଲା ଏଇ eଣି ଘର ଛାଡ଼ି େଦବାକୁ , େତେବ
କି ଂକ\ବବି ମୁଢ, ନି ଜକୁ ନି େଜ କହି ଲି କେ¤ାଲ କେ¤ାଲ।
[ ସାତ ]
अଫିସରୁ େଯ ଯା ଘରକୁ େଫରି ବାର ସମୟ ଆସି ଗଲା। ସମେ] ନି ଜ ନି ଜ
େଚୟାରରୁ ଉଠି େଲ। ଇgା େହଉ ନଥିେଲ ବି େମାେତ େଫରି ବାକୁ ପଡି ବ େସଇ ଭୁ ତ
େକାଠି କୁ। ପୁअ ପି ଲା େହଇଥିେଲ କଥା अଲଗା, େଖାଲା ଆକାଶ ତେଳ େହଉ, େହଉ अବା
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େକଉଁ ଗଛତଳ େସ ରାଜା ପରି ରୁହେk। କି m ଝି अପି ଲା, କଥା अଲଗା, ଘ¤ାର ଟିକ୍
ଟିକ୍, ଘ¤ା କ¤ା ସହ େଯାଡି େହଇ ରହି ଥାଏ ଝି अ, ଚରିତ। ଟିକିଏ ଏପେଟ େସପେଟ
େହେଲ ଘରର ଦାର ତ େଖାେଲ େହେଲ ହୃଦୟ ଦାରେର କଳ,ି ଲାଗିଯାଏ। ଖାସ କରି
କମଜୀବି ମହି ଳା, ଆଜି ବି ଏମି ତି କି ଛି ଘର अଛି , େକଉଁ ପରି ିତି େର େସ େଡରି େର
ଆସି ଲା ବୁ ଝkି ନି , ତା କାମକୁ ହାÆା କରି ବା ବଦେଳ, अତାଚାର କରkି , ବାଡ଼ାkି , ପି ଟkି
ପୁଣି ତା େରାଜଗାରେର ଘର ଚଳାkି ।
େସଥିପାଇଁ ଭାେବ ଯୁଗ େଯେତ ବଦଳି ଗେଲ ବି ମଣିଷର ମାନସି କତା ବଦଳୁ ଛି ନା
ମାନବି କତା ବଢୁ ଛି , େଯଉଁଠି କି େସଇଠି । ଆଜି ବି ଝି अ ପି ଲା ସୁରeିତ ନୁ ହଁ kି। େତଣୁ
ଘରମୁହଁା େହଲି ।
ଘରକୁ େଫରି େଗଟ େଖାଲୁ େଖାଲୁ େଦେଖ ତ, େକେତ େଲାକ, କି ଏ ପରି ବା ଗେw
ଧରି କାଟି ବସି ଛି ତ, କି ଏ େବଳୁ ନ ସବୁ ପୁ,ି ଫୁ,ି ଘର ବାରwାେର ସଜାଉଛି , ଉା
ଶ¨େର ଆଧୁନିକ ଗୀତ ବାଜୁ ଛି େଛାଟ ଝି अ କି ଛି ନାଚୁ ଛkି େଯ ଘର अଗଣା େଦାହଲି
ପଡୁ ଛି । ମେନପଡ଼ି ଲା ମାଉସୀ କହି ଛkି , ଆସkା କାଲି ସାନ ଝି अର େଭାଜି , ଝି अ େଯ
ବ\ମାନ େହଇଛି ।
କି ଛି ଜଣ ମାଉସୀ,ୁ ଏ େଭାଜି ଭାତ କରି ବାକୁ ମନା କରି ଥିେଲ, କହୁଥିେଲ କି ଲାଜ
ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଢ଼ି wରା ପି ଟି କହି ବ ନା କଣ? ଏ ସବୁ ଆଜି କାଲି କି ଏ ମାନୁ ଛି .. ଫାଲତୁ ...
ଧି େର ଛୁଆଟାକୁ ଗାେଧଇ େଦଇ ଲୁ େଚଇ ଦି अk।
ମାଉସୀ ବୁ େଝଇ େଦଇଥିେଲ, ଯା ପର"ରା ତ ତାକୁ ମାନି ବାକୁ ପଡି ବ। ସଭତା,
ସଂ;ୃତି ପର"ରାକୁ ମାନି େଲ କି ଲାଜ ମା? ଦାରି କି େଚାରି କେଲ ଲାଜ। କଣ କରି ବା
ଆଜି କାଲି େଯଉଁ ଜି ନିଷକୁ ଲାଜ କରିବା କଥା ତାକୁ େକହି ଲାଜ କରୁ ନାହାkି अଥଚ...
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[ ଆଠ ]
ତା ପର ଦି ନ ସମେ] ଆସି େଭାଜି ଖାଇ ଚାଲି ଗେଲ, ମାଉସୀ ଘେର ଭି ଡ଼ େହଲା।
ମାଉସୀ ଆସି କହି େଲ ଝି अ ତେମ ତ ଏକା अଛ ଖରାପ ଭାବି ବନି ଯଦି େମା ବଡ଼ ଝି अ ତା
ନଣp ଆଜି ତମ ଘେର ଶୁअେk। ମଁୁ ଖୁସିେର କହି ଲି ଆସm ମାଉସୀ ଖରାପ କାହWକି
ଭାବି ବି େଯ।
େସଦି ନ ରାତୀ େଭାଜନ ବି ମାଉସୀ ଘେର ହW କଲି । ଖାଇଲା ପେର ବାହାେର ବସି
ଟିେକ ଖୁସି ଗପସପ କଲୁ । ପୁଣି ସକାେଳ େଯ ଯା’ର ରୁଟିନବfା କାଯକମ କରି ବାକୁ
ପଡି ବ, େସଥିପାଇଁ େଶାଇବାକୁ ଗଲୁ ।
ନି ଦ ଆସି ଛି କି ନା ପୁଣି େସଇ ଠନ ଠାନ ଶ¨ ଆରn େହଇଗଲା, ଏଥର ମଁୁ ଭାବି ଲି
ଯା େହଉ, ମାଉସୀ, ଝି अ अkତଃ ଘର ବି ଷୟେର ଜାଣି ପାରି ବ।
ଆଶି ନ ରାତି ର ମଝି ମଝି ଆ ପହର, ଶୀତଳ ଶଟା ଟିେକ ଘେନଇ ଆସି ଲା। ନି ଦା
େଦବୀର େସହ ଶେର ନି ଦ ବି େହଇଯାଇଥିଲା। େତେବ, ହଟାତ େଚାର େଚାର ରଡ଼ି େର
ଭାିଗଲା ନି ଦ ଛାନି ଆ େହଇ ଉଠି ବସି ଲି। ଭୟେର ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କଲା, କାହWକି ନା
େମା ରୁମ ପାଖରୁ ହW ପାଟି ଶୁଭୁଛି । ମାଉସୀର ଝି अ ଓ ତା ନଣp ପାଟି କରୁଛkି , କି ଛି
ବୁ ଝି ବାକୁ ଆଉ େବଳ ନାହW, ଧାଇଁଲି େସପଟକୁ । ଝି अ ଦି ଜଣ ଯାକ ହାଟାକାଟା ଧରି
େଦଉଛkି ଲାତ େଗାଇଁଠା, ମଁୁ ବି କଣ କମ? େଦଲି ଚାପୁଡ଼ା ବି ଧା..
େଚାରକୁ ବfା ଗଲା େସଇ ରାତି େର ମାଉସ ମାଉସୀ ତା, ଘର କୁ ଣିଆ ଆଉ ମଁୁ
େକହି େଶାଇନୁ । ଖବର ପାଇ େପାଲି ସ ଆସି େଲ। ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲା େଚାର ବି ଚରା,
ଆଉ ଯାହା ଯାହା େଚାରି କରି ଥିଲା ସବୁ େଦଲା। ଏଇମି ତିେର ରାତି େଶଷ ପହରକୁ ଛୁଇଁ
ସାରି ଥିଲା।
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େପାଲି ସ େଜରା କରି ବା ଦାରା, ଆଉ େଚାର ନି ଜ ମୁହଁେର ସୀକାର କରି ବାରୁ ଜାଣିଲୁ
େଯ, ଏ େଚାର ଏଠାକାର େଲାକ ନୁ ହଁ । ଆଉ ଏଇ ଦି ’ତି ନି ମାସ େହଲା ଏଇ ଏରି ଆକୁ
ଲୁ ଚି ବାକୁ ଆସି ଛି। ଦି ନ ତମାମ ପାଖ ଜଲ କି ବୁ ଦାେର ଛୁପି ରେହ, େବଳ ହୁwି ଗଁା
ଭିତେର ପେଶ, ଆଉ ତା’ର ଘେର ଯାହା ଖାଇବା ଦବ ପାଏ େଚାରି ଛୁପି ଖାଇଯାଏ।
େପାଲି ସ ବାବୁ , ଦାରା ଜାଣି ଲି େଯ, ଏଇ କି ଛିଦିନ େସ, େମା ଘେର ବି ଉପଦବ
ମେଚଇଛି । େସ ହW ରୁଟି ଖାଇଛି , େସ ହW େମା ଚା ପି ଇ େଦଇଛି ।
ଆଉ େବଳ अେବଳେର େମା ଆଖିେର ଧଳ
ୂ ି େଦଇ ଲୁ ଚି ଯାଇଛି ।
ହଁ େଯ ଦି େନ ଦି େନ େକମି ତି ଗf ହୁଏ େଯ େସ କଣ? େମା ପଶର ଉ\ରେର
କହି େଲ ଏ େଚାର ସବୁ କଣ ଭଲ ରା]ା େଦଇ ଆସkି ? େକଉଁ ନାଳ, ନମା, ଗୁअ, ମୁତ
ଚକୁ ଟି ଆସି ପଶି େବ, ଗf ତ େହବ ନା?
[ ନअ ]
ମେନ ମେନ ଭାବି ଲି, ଓଃ ଏେତ କଥା ନା, ମଁୁ ଖାଲି ଖାଲି ଟାେର ଡରୁଥିଲି େତେବ।
ଖୁସି ଲାଗିଲା ନି ଜର ସଂଶୟ ସବୁ ଧୀେର ଧୀେର ଦୂ ର େହଉଥିଲା, ସବୁ ଘଟଣା ମେନ
ପେକଇ ହସି ଲି। ମଉସା ମାଉସୀ କହି େଲ କଣ େହଲା ମା ..
କି ଛି ନାହW େତେବ ମେନ ମେନ କହି ଲି, ସରି ମାଉସୀ ତମ ମାନ,ୁ ଭୁ ଲ ବୁ ଝୁଥିଲି।
େତେବ ଆଜି କାମ ସାରି ଗଁାକୁ ଟିେକ ଯି ବି କହି ଚାଲି ଆସି ଲି ରୁମକୁ , ଏଥର ମାଉସୀ,
ମଉସା, ପାଇଁ ମନେର ଆଉ ବି ରo ନଥିଲା। େସମାନ, ପାଇଁ ମନେର ବହୁତ ଶା
ସyାନ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଭଡାଘର େଖାଜି ବା ନି ଶା ମନରୁ ଉତୁ ରି ଗଲା। ମେନ ମେନ
ଠି କ କଲି , େଯେତଦି ନ ଏ ଗଁାେର ରହି ବି ମଉସା ଘେର ହW ରହି ବି।
ଲୀନା ଘରକୁ ଗଲି ମାଉସୀ,ୁ େଭଟିଲି। ରାତି ଯାକ ଲୀନା ଆଉ ମଁୁ ଗପୁଚୁ େକହି
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େଶାଇନୁ । ଲୀନା େମା’ଠୁ ସବୁ ଶୁଣି ବି ଶାସ କରି ପାରୁ ନଥାଏ। ବାର ବାର ଜାଗତ
ରହି ବାକୁ अନୁ େରାଧ କରୁଥାଏ। େଗାେଟ ଦି ନ ଲୀନା ପାେଖ ଆଉ େଗାେଟ ଦି ନ ଖୁଡି ପାେଖ
ରହି େଫରିଲି ନି ଜ କାଯଳୀକୁ ।
େକେତ ମାସ େହଇ ଗଲା, ଏ ଘେର अଛି , अଫିସ ଯାଏ କାମ ସାରି ଘରକୁ େଫରିେଲ
ଏକା ହW ରେହ େତେବ ଆଉ େକୗଣସି ପକାର अପୀତି କର ଘଟଣା ଘଟି ନ ଥିଲା। ଜାଣିଲି
େମା ମନେର େକାଉଠି ଡର ଘର କରି ଥି ଲା, ଟିକିଏ ଏପଟ େସପଟ େହେଲ ଲାଗୁଥିଲା େଯ
ଭୁ ତ, େପତ କି ଛି अଛି । ଆଉ ଏହା େମାର ନକାରାତEକ ଚି kା ଥିଲା, ଯାହା େସଦି ନ େସ
େଚାର େଯାଗଁୁ ଛୁ େହଇ ଯାଇଛି । ପକୃ ତେର ଆେମ ସବୁ େବେଳ ସକାରାତEକ ଚି kା କରି ବା
କଥା, ସକାରାତEକ ଚି kା ମଣିଷକୁ ସାହସ ଦି ଏ, େଧୖ ଯ ଦି ଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ
ବଢି ବାେର ସାହାଯ କେର।
ବି {ୁପି ୟା କରସୁଧା ପ+ନାୟକ
ଶି eୟି ତୀ, ଡ଼ାବୁ ଗଁା ବକ
ଗା/େପା ନବରପୁର
ଜି ଲା -ନବରପୁର
ଓଡି ଶା
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େମା େଦଇ
େଦଇ ଆଉ ମଁୁ ମାେତ ବେଷ ବଡ ସାନ। େଦଇ ପି ଲାେବଳୁ
େପାଲି ଓ େର ପି ଡିତ। କି m ବହୁତ ସୁpର ହୃଦୟ େମା େଦଇର। େମା
ପାଇଁ େମା େଦଇ େମାର ସବୁ ଠୁ ଭଲ ସାଂଗ କି m େମା େଦଇ ପାଇଁ ତ ମଁୁ
ତା ଦୁ ନି ଆ ଥିଲି।
ବଡ ବି ଡ^ନାର କଥା େଯ ଏ କଥା ର ହୃଦୟମ ମେତ େହଲା
କି m ବହୁତ ବି ଲ^େର। ଏ ଭୁ ଲ ପାଇଁ ମଁୁ ସାରା ଜୀବନ ନି ଜକୁ eମା
କରି ପାରିବି ନି ।
େଦଇ ବାହାରକୁ ଯାଏନି । ଲଡବେଡଇ ଚାେଲ େବାଲି ପି ଲାଏ
ତାକୁ ଚି େଢଇ ଦି अkି । ଘର ଆଗକୁ ବାରwା, ତା ଆଗକୁ କି ଛି ହାତ
ଜାଗା ଥିଲା, େସ ପାଖେର ଆମ ବୃ pାବତୀ ମଁା,ର ଘର। ଉପେର
ଗମଲାେର ତୁ ଳସୀ ଆଉ ତା ତେଳ ଆେମ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ , େgାଟିଆ
ସାଂସାରି କ ଘର ଖେw। ନି ଇତି ;ୁଲ ରୁ େଫରିବା ମାେତ ଆେମ ଦୁ େହଁ
ଆମର େସହି ଘେର େଖଳି ବାେର ମାତି ଯାଉ।ଲୀନା ଆମ ସହ
େଖଳି ବାକୁ େକେତ ଥର ପଚାରିଛି େବାେଧ େଦଇ କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ
ପାରମିତାମି ଶ

େକହି େଖଳି େଲ େବାଲି ମଁୁ ତାକୁ ମନା କରି ଦିଏ।
ଠାକୁ ର େଗାେଟ ହାତେର େନେଲ େଗାେଟ ହାତେର େଫେରଇ
ଦି अkି , େଦଇ ର େଗାଡ ଟା अକମଣ କି m ହାତ ଟା ଚମାର।
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ମାଗଶିର ଗୁରୁବାରେର ଘରଟା ସାରା େଦଇ ହାତର ଚି ତ େମାର ଏେବବି ମେନ
ପଡି ଯାଉଛି । ନି ଜୀ ବ େର ବି ଜୀବନ େଦଇ େଦଇ ପାେର।ଖାଲି କାଗଜ େର ଗାର ଟିଏ
ଟାଣି େଦେଲ ବି ସୁpର ଚି ତ େଟ ଆ,ି େହଇଯାଏ। ନଇ କୂଳେର ବସି ଥିବା ଏଇ େଯାଉ
ଦୁ ଇ ଝି अ , ଚି ତ ଟି ଡଇଁ ରୁମ୍ େର ଲାଗିଛି େମା େଦଇ ଆ,ି ଥିଲା।
େସଦି ନ ମଁୁ େଦଇ କୁ ମଁୁ ଜି ଦ କରି େନଇ ଜାଇଥିଲି ପାଖ ନଇ କୂଳ କୁ , କ|ା ମାଟି
େର େଗାଡ ଖସି ଗଲା ତାର, କି ଛି ପି ଲା ତାକୁ ଚି େଡ଼ଇ ବାରୁ େମାର ଭାରି ଝଗଡ଼ା
େହାଇଥିଲା,ବହୁତ୍ ସମୟ ମେତ ବୁ ଝାଉଥିଲା, େଦଇ ମେତ ବୁ ଝାଇ କହି ଥିଲା,ମଁୁ ତା ସହ
अଛି ମାେନ ତାକୁ କାହା କଥା କି ଛି ଖରାପ ଲାେଗନି । ଆେମ େସଠି କି ଛି ସମୟ ବସି ଯାଇ
ଥିଲୁ, େସଦି ନ ରାତି େର େଦଇ େସ ଚି ତ ଟି ଆ,ି ଥିଲା, ମେତ ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାେଗ େସ ଚି ତ
ଟି େମା େଦଇ ର ପଥମ ଚି ତ େସ।
ସବୁ ଦି ନ ସକାଳୁ ଉଠି , ସା େହାଇ ;ୁଲ ଯାଉ ଓ ପୁଣି ରାତି େଶାଇଲା ଯାଏ ଆେମ
ଦୁ େହଁ ସାଥୀ େହାଇ ରହୁ।ଦି ନ ଆରn ରୁ େଶଷ୍ ଯାଏ ଆେମ ଦୁ େହଁ ସାଥୀ େହାଇ ଥାଉ
।କି m अମ େଶଣୀ ପେର େଦଇ ଆଉ ଏକ ;ୁ ଲ କୁ ଗଲା। ବାପା ତାକୁ अଣା ନି ଆ
କରkି ।ଭାରି ଉଦାସ ମନେର ଆେମ ;ୁଲ ଯାଉ। ପଢ଼ା ପଢି ଚାଲି ଲା, କି m ;ୁଲ େର ଏକା
ଏକା ଭାରି େବାର ଲାେଗ ତା ବି ନା।
ତାପେର ଲୀନା ଆସି ଲା, ତାପେର ରାେକଶ, କୁ ନାଲ୍ ଆଉ ମଲ୍ହାର ବି ଆଉ ମାନସି
ବି ଆସି େଲ ଆମ ଘରକୁ । ମଁୁ ;ୁଲ ରୁ ଜଲଦି ଆେସ। େଦଇ କି m ତା ;ୁଲ ପେର ଟିଉସନ
କେର ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ଲା ପେର ପଢାେର ଲାଗିଯାଏ।ଆଗ ଆେମ ସବୁ ମି ଶି ପାଠ ପଢୁ
ଥିଲୁ ଏେବ କି m େମା ସା ମାେନ େମା ସହ ପଢୁ ଥିେଲ।
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ପଢାେର ଟିେକ ଦୁ ବଳ ଥିଲା େଦଇ େତଣୁ ବହୁତ୍ ପରିଶମ କେର େସ।ତାପେର
ଧୀେର ଧୀେର

େସ ନଥିଲା େବେଳ ମଁୁ େମା ସା ମାନ, ସହ ଚଁଉରା ତଳ ଘେର

େଖଳୁ ।େସଦି ନ େଦଇ ଆଖିେର ପଡି ଗଲା କି m େସ କି ଛି କହି ଲାନି । ମଁୁ ଭାବି ଲି ତାର କି ଛି
अସୁବିଧା ନାହW।
ସମୟ ସହ ଧି େର ଧି େର ସବୁ ବଦଳି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଁୁ େଦଇ କୁ ସମୟ େଦଇ ପାରୁ
ନଥିଲି କି m େଯେତେବଳ ମି ଶୁ ଆେମ ବହୁତ୍ କଥା େହଉ େମାର ମାଟି କ ବହୁତ୍ ଭଲ
େହାଇଥିଲା। େମାର ବହୁତ ସାଂଗ ଡି େପାମା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗେଲ।ବାପା ମେତ ବି
ହେଲ େର ଛାଡି େଦେଲ। ଡି େପାମା ସରିଲା, ଡି ଗୀ ବି । ମଁୁ ଘରକୁ ମଝି େର ମଝି େର
ଯାଏ। େଦଇ ଆଉ ମଁୁ ବହୁତ୍ ଗପୁ, େଦଇ ଏେବବି େସମତି ହW ଥିଲା।େସ ଆଉ ତାର
ରର ଦୁ ନି ଆ। େସ ାନୀୟ କେଲଜରୁ ସାତକ ସରିଲା ଆଉ ପଢି ବାକୁ ଚାହWଲାନି । ଘର
ସାରା ତା ହାତର ଯାଦୁ ବି ଛୁରି ରଖିଥିଲା।ଦୁ ନି ଆ ଯାଇ ଚାp େର ପହଂଚି ଗଲାଣି କି m
େଦଇ େମାର अତି ନି ରିହ ଟି ଏ େହାଇ ରହି ଯାଇଥିଲା।
ବି େଟକ ପେର ମେତ ବାାେଲାର େର ଚାକି ରି ମି ଳିଲା, ମଁୁ େସଠି କୁ ଚାଲି ଗଲି ।
େସ ଥର ଛୁଟିେର ଆସି ଥିଲି ତ ଘର ର ମାେହାଲ ଟିେକ अଲଗା ଥିଲା। ମାଆ ଟିେକ ଦୁ ଃଖୀ
ଥିେଲ ମେତ କହି େଲ େଦଇ କୁ େକହି େଦଖି ଆସି ଥିେଲ କି m ମନା କରି େଦେଲ। ଆଗରୁ
ଏମି ତି େହାଇଛି , କି ଛି ଦି ନେର ସବୁ ଠି କ୍ େହାଇଯି ବ େବାଲି ମଁୁ ବି ମାନି େନଲି ।େବଶୀ
ବଡ କଥା ନୁ ହଁ ଓ ତାଠୁ अଧି କ ମଁୁ େମା ଦୁ ନି ଆ େର ବ] ଥିଲି।
େଦଇ ଶୀ କୃ { ଭଗବାନ କୁ ବହୁତ୍ ଭଲ ପାଏ । ତା ର ସବୁ ଚି ତ େର କୃ { ,
ଟିେକ ଝଲକ ଛାେଡ। ଏେବ େଯାଉ କୃ { ଛବି ଟି େସ ବେନଇଥିଲା ମନ େମାହି
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େନଉଥିଲା। ମଁୁ ସବୁ ଚି ତ ଗୁଡିକ ର ଫେଟା ଉେଠଇ େନଇଥାଏ େମା େଫାନ େର ସା
ମାନ, ଆଗେର ଟିେକ େଦେଖଇ େହବା ପାଇଁ।
କି ଛି ଦି ନ ପେର ବାପା ରି ଟାଡ େହେଲ। କହୁଥିେଲ ନାନି କୁ େକାଉ ଭଲ ଡର କୁ
େଦେଖଇେବ। ଆଜି କାଲି ବି ାନ ବହୁତ୍ ପଗତି କଲାଣି। େତଣୁ ଗଁା ର ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ
ବି କି ବାାେଲାର େର ଫାଟ୍ ଖେw କି ଣିଲୁ।
େମା ପରି ବାର ବାାେଲାର ଆସି ଲା ପେର େମା ସା ମାେନ ଏଥର େମା ଘରକୁ
ଯି ବା ଆସି ବା କରୁ ଥିେଲ।
େସମାେନ େମା ପାଖରୁ େଦଇ ର ଚି ତ ସବୁ େଦଖିଥିେଲ। େସଠି େସମାେନ ସମେ]
େମା େଦଇ ର ବହୁତ୍ ବଡ ପଶଂସକ ବନି ଯାଇଥିେଲ।ମଁୁ ଭାବି ଲି ଯାହା େହଉ ଏଥର
େଦଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆଜାଦେର ଜୀବନ ଜି ଇଁବ।
େରାହି ଣି ଆଉ ମୟର
ୂ ୀ ସବୁ ଦି ନ େମା ଘରକୁ ଆସkି ଆଉ ଏଥର େମା ଠୁ େବଶି
େଦଇ ସହ ବି ତାkି । େରାହି ଣି େଦଇ କୁ େଫାନେର େଫାେଟା ସବୁ ଛାଡି ବା ଶି େଖଇ
େଦଇଛି । ଏେବ େଫସବୁ କ

େପଜେର େଦଇର ଚି ତ ସବୁ େବଶ୍ ପସି । େମାର ସବୁ

ସା ସାଥି ଏେବ େଦଇର ପଶଂସକ। େକାଉଠି େଦଇ େମାର ଘର େକାେଣ ବସି ର ସହ
ଘା¤ି େହଉଥିଲା ଆଜି େମା ଠୁ अଧି କ ତାର ସାଂଗ ସାଥି ଓ ପଶଂସକ। ବହୁତ େଫାନ
ଆେସ, େକେତ ତ ତାର ଚି ତ ସବୁ କି ଣି ବାକୁ କୁ ହkି । େକେତ अଡ଼ର ଦି अkି ବେନଇବା
ପାଇଁ। ମୟର
ୂ ୀ ତା ର ଚି ହା ଲେଗଇ ଏେବ କାେଳ େଦଇ ର ସବୁ ଚି ତ ପଦଶନୀ କରାଇବା
ପ]ାବ େଦଇଛି । େସଦି ନ ମୟର
ୂ ୀ କହୁଥିବାର ମଁୁ ଶୁଣିଲି,' େଦଇ ସହର େର ଏ ଚି ତ ସବୁ
େଲାେକ ଲe ଲe େର କି ଣkି , ତୁ େମ ବି ନା ଶି eା ଗହଣ କରି ଏେତ ସୁpର୍ ଚି ତ କରି ପାର
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ବି ଶାସ କର ତୁ ମ ବହୁତ୍ ନଁା କରିବ, ମଁୁ ତୁ ମକୁ ସାହାଯ କରି ବି। 'ମଁୁ େସହି ପେଟ
ଚାଲି ଗଲି େଦଇ ପଛ ରୁ ଡାକୁ ଥିଲା ମଁୁ ତାକୁ अଣେଦଖା କରି ଚାଲି ଗଲି , ରାଗ, ରୁଷା,
अଭିମାନ, ଗାନି ଏହାକୁ କି ନାମ େଦବି ଜାଣିନି କି m ଏଥର ମଁୁ ଆଉ େଦଇ ସହ କଥା ବି
େହଉ ନଥିଲି। େକେତ ଡାକୁ ଥିଲା ମେତ େସ, େହେଲ ମଁୁ ସବୁ େବେଳ କି ଛି ନା କି ଛି
ବାହାନା କରି ତାକୁ ଟାଳି ଦି ଏ।
େମାର ପେଦାନ ତି େହାଇଥିଲା।ମଁୁ େସଦି ନ अଫିସ େର ଖୁସି େର ପାଟୀ େଦଇଥିଲି
କି m େସଦି ନ େଦଇ ର ପଥମ ଚି ତ ପଦଶନୀ ଥିଲା, ମଁୁ େମାର ସବୁ ସା ମାନ,ୁ ଡାକି ଥିଲି
କି m अଧା ରୁ अଧି କ ତ େଦଇ ର ପଦଶନୀ େଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, ବାପା େବାଉ ବି େସଠି
ହW ଥିେଲ। ଖାଇବା େଟବୁ ଲ େର େବାଉ େଦଇ ର କଥା ଖାଲି କହୁଥିଲା, ମେତ େଦଖି େଦଇ
ବି ଆରn େହାଇଗଲା, ଏୟା େହଲା େସୟା େହଲା, େହେଲ ମୀନୁ ତୁ କାହWକି ଆସି ଲୁନି । ମଁୁ
ସତେର ତେତ ବହୁତ୍ େଖାଜୁ ଥିଲି। ବାର^ାର େସଇ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମଁୁ ଚି ଢି ଯାଇଥିଲି।
େସଦି ନ ତାକୁ କଣ କଣ ନ ଶୁେଣଇଛି । ରାଗେର କହି େଦଲି ତାକୁ ବାାେଲାର ଆଣିବା ଟା
େମାର ସବୁ ଠୁ ବଡ ଭୁ ଲ। େସ ଏଠି ନଥିଲା ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି େର ଥିଲି। ପରଦି ନ अନ୍ଯ
ମାେନ ଉଠି ବା ଆଗରୁ ମଁୁ अଫିସ୍ ଚାଲି ଗଲି । ଏେବ ବି େମା ମନ ଖୁସି ନଥିଲା କି m ମଁୁ ଜାଣି
ପାରୁନଥିଲି କାରଣ କଣ? ଘରୁ ବହୁତ୍ େଫାନ ଆସୁଥିଲା ମଁୁ କଥା େହବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲି,
ତାପେର େରାହି ଣି େଦୗଡି ଆସି କହି ଲା ମି ନୁ େଦଇ କୁ େମଡି କାଲ୍ ନି ଆ ଯାଇଛି ତେତ
ଡାକୁ ଛkି । ଜଲଦି ଯା। ମଁୁ ମନେର ଭାବି ଲି ହଁ କଣ େଟ େହବ େଗାଡ ଟା େଦେଖଇ ବାକୁ
ଜାଇଥିେବ ଆଉ କଣ? ଆଉ ଏେବ ତ େଦଇ ବହୁ ଚ ତ େଲାକ େମାର ବା ତାକୁ କି
ଆବଶକତା। ତାdଲ େର ମଁୁ କହି ଲି ତୁ ଜି ବୁନି କି ? େରାହି ଣି କହି ଲା ମଁୁ ଏେବ ସାଂେଗ
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ସାଂଗ କାମ ସାରି ଯାଉଛି । କହି ଚାଲି ଗଲା। ମଁୁ ଆଉ େସ ଆଡକୁ ଧ୍ଯାନ ନେଦଇ େମା
କାମ କଲି । କାମ ସରି ଲା ପେର ମଁୁ ସି ଧା ଘରକୁ ଗଲି ।
ଏେବବି ମନ ବଡ अସମ~ସ େର ଥିଲା କଣ ଚାଲି ଥିଲା ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ
ଏମି ତି ହW େମାର ପାଦ ଆପଣା ଛାଏଁ େଦଇର ରୁମ୍ ଆଡକୁ ଚାଲି ଗଲା। ଏେତ ସମୟ ଧରି
େଗାଟିଏ ଘେର ଥାଇ ବି ମଁୁ େକେବ େଦଇ ର ରୁମ୍ କୁ ଆସି ନଥିଲି।
େଦଇ ର ରୁମ୍ େର ଦୁ ଆର ମୁହଁରୁ ଆଉ ପୁରା ରୁମ୍ େର ଆମ ଦୁ ହW,ର ପି ଲା ଦି ନରୁ
ଆଜି ଯାକର ସବୁ ସE ତି େର ସଜାଇ େହାଇ ରହି ଛି। ଚାରି ପେଟ ଆମ ଦୁ ହW,ର ବହୁତ୍
ସାରା େଫାଟ ଲାଗିଛି। ଥେର େଦଇ ର େଗାେଟ ଚି ତ େମା ହାତେର ଖରାପ
େହାଇଯାଇଥିଲା େସଇଟା ବି अଛି । ତାକୁ ହାତେର େନଲା େବେଳ େମା ଆଖିରୁ ଝରି
ଯାଉଥିଲା େମାର ସ"ୁ $ ପି ଲାଦି ନ। ହଠାତ୍ ନଜର ପଡି ଲା ତକି ଆ ତଳ ର ଏକ ଡାଏରି
ଉପେର। କି m େଦଇ େକେବ ଡାଏରି େଲଖି ବା ଆରn କଲା? ଆହୁରି ରାଗ ଲାଗିଲା େମା
ବି ଷୟେର ସବୁ କଥା େଦଇ ଜାେଣ अଥଚ େଦଇ ର ଏମି ତି େକେତ କଥା अଛି ଜାହା ମଁୁ
ଜାଣିନି।
ମନ କହି ଲା ତୁ େକେବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହWଚୁ? ସେତତ
ମଁୁ ସବୁ େବେଳ େମା କଥା ତାକୁ କେହ େକେବ ତା କଥା ଶୁେଣନି ।
ପୃ.ା ପେର ପୃ.ା ଉଲଟାଇବା ଆରn କଲି ତ ବୁ ଝି ଲି େଯ,
ମଁୁ େକେବ ଜାଣି ହW ପାରି ଲିନି େଯ େମା ଜୀବନେର ଏେତ େଲାକ ଆସି େଲ କି m ତା
ଜୀବନ େର େକବଳ ମଁୁ ହW ଆସି ଥିଲି। ଆଉ କାହାକୁ େସ ଆଣି ବାକୁ େଦଇନି ।େମା େଦଇ
େକେତ ଏକା ଥିଲା ତା ଜୀବନ େର।େଯଉଁ ପୃ.ା ଟି ଗତ ରାତି େର େଲଖିଥିଲା େସଥିେର
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େଲଖା ଥିଲା, 'ଡାଏରୀ ମଁୁ ଜାଣିନି ମଁୁ ଆଉ େକେତ ଦି ନ ବ|ିବି, େମା ହୃଦୟର ଛି ଦ ଟି
େବାେଧ ଆହୁରି ଗଭୀର େହାଇଗଲାଣି । େମା ମି ନୁ ଜାଣି େଲ େକେତ ମନ ଦୁ ଃଖ କରି ବ
ତାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏ କଥା ଲୁ ଚାଇ ରଖିଛି କି m ଏ େଦହ ଆଇ ସାଥ େଦଉନି ମଁୁ କଣ କରି ବି
ଡାଏରୀ,...'
େମା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଗଲା ସେତକି !, ଏେତ ବଡ଼ କଥା ମଁୁ ଜାଣିନି, ଆଖିରୁ
ଝରି ଗଲା ସବୁ ରାଗ, अଭିମାନ, ଇଷା ।ଇତଃ]ତଃ େର ଡାଏରୀ ର େଶଷ ପୃ.ା ଟି ବାହାରି
ଆସି ଲା। େଶଷ ଫq ଟିେର େଦଇ ଆ,ି ଥିଲା ଏକ୍ ସୁpର eତାo ହୃଦୟ, ଆଉ ତା
ଭିତେର େମାର ମୁହଁ। େକାହ ସnାଳି େହଲାନି େମାର େସ ଚି ତ େଦଖି, େକେତ କ େର
अଛି େମା େଦଇ।
ଆପଣ ମାେନ ଭାବୁ ଥିେବ ମଁୁ ସତେର େକେତ ସ ାଥ ପର। ହଁ ମଁୁ ବି ନି ଜପାଇଁ ଆଜି
େସୟା ହW ଭାବୁ ଛି । ସାରା ଜୀବନ୍ େମା ନାନି େକବଳ େଦଇ ଚାଲି ଛି।ପି ଲା େବେଳ ଆେମ
ଶପଥ େନଇଥିଲୁ
ଚି ନୁ ମି ନୁ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ
ଦୁ ଇ େଦହ େଗାେଟ ପାଣ
କଥା େଦଲି ମେତ େଲାଡା ନାହW ସାଂଗ େତା ବି ନା ଏ ଜୀବନ
େତା ବି ନା ଏ ଜୀବନ।
କି m ଆଜି ଯାଏଁ େକବଳ େସ ହW ପାଳି ଆସି ଛି ବfୁ ତ କୁ ଭଗବାନ ମେତ ଆଜି େମା
ବfୁ ତ ପାଳି ବାର ସୁେଯାଗ ଟିଏ େଦଇଛkି ଜାଣିଛି ସମୟ ଓ ପରି ିତି ବି ପରିତ अଛି , କି m
େମା େଦଇର eତାo ହୃଦୟ ଚି ତ ଟିକୁ ମଁୁ ସଜାଡି େଦବି ନି ୟ
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ବଦମାସ୍
ନୂ ଆ ନୂ ଆ ;ୁଲ ଜଇନ କରିଥିଲି। ରାଣୀ ଗଁା କନେଭ¤ ;ୁଲ ର
ସମ େଶଣୀର େସÅନ୍ ‘ଇ’ ପି ଲାମାନ,ୁ ପଢାଇବାର ଥିଲା। ନୁ ଆଁ
ନୁ ଆଁ ତ ମନେର ବହୁତ୍ ଡର ଥିଲା େକମି ତି େହବ କଣ, ପି ଲାମାେନ
ମେତ ପସp କରି େବ ତ ମଁୁ ଭଲ େର ପଢାଇ ତ ପାରି ବି ଏମି ତି ସବୁ
ପଶ।
ଗୁା ସାର ସାୟରି अpାଜେର କହି େଲ, ଏେତ ସହଜ ନୂ େହଁ
ମାଡାମ୍ େୟ ଆଗ କା ଦରି ଆ େହୖ , ଔର ଆପେକା ଡୁ ବ୍ େକ ଜାନା େହୖ ।
େସÅନ୍ ଇ’ର ପି ଲାକୁ ପଢ଼ାଇବା କାଠି କର ପାଠ। ଏେଡ଼ ବଦମାସ୍ ଗୁଡ଼ା
େସସବୁ ଆଉ େସ ରାଜା ତା’ଠୁ ଦୁ େରଇ ରହି େବ ମାଡ଼ାମ ହଉ େବ
अଫ ଲକ୍।
ମଁୁ ଆହୁରି ଡରି ଗଲି । ଫିଲEେର େଦଖିଥିଲି ପି ଲାମାନ, ଦୁ ାମି ।
େତଣୁ ମଁୁ ସତକ ରହି ଲି। ପଥମ ଦି ନ େକବଳ ମଁୁ େମା ବି ଷୟେର କହି ଲି,
କି m େସମାେନ େକହି ମେତ ଠି କ୍ େର ଧାନ େଦେଲନି । ନା େମା କଥା
ଶୁଣୁଥିେଲ। ମେତ ବହୁତ୍ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୁା ସାର୍ , କଥା
ପରମିତା ମିଶ

ମନେର ଘର କରି ଯାଇଥିଲା, େଯ ଏ ପି ଲାଗୁଡାକ ସତେର ଭାରି
ଖରାପ। ମଁୁ ନି u\ି େନଲି େଯ ମଁୁ େମାର ପାଠ ସାରିବି ବାସ୍। ତାପର
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ମଁୁ କାସ କୁ ଗଲି ଆଉ େଚୟାର େର ନ ବସି େଜେତ ଶି ଘ େହବ ପାଠ ସାରି େସଠୁ

ବାହାରି ଆେସ।
ମେତ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିଲା ଏମି ତି କଣ ପଢାଯାଏ! ଦୁ ଇ ଦି ନ ପେର ମଁୁ ପୁଣି
େମା ନି ଜ େଶୖ ଳୀ କୁ ଆସି ବାକୁ େଚା କଲି । ଟିେକ ବୁ ଝି ବାକୁ େଚା କଲି କଣ अସୁବିଧା
ଥିଲା ପି ଲା,ର।ଏଯାଏଁ ତ େସମାେନ େମା ସହ େସମି ତି କି ଛି अଭଦାମି କରି ନାହଁ ାkି ।
େତଣୁ ମଁୁ ବି ନି u\ି େନଲି େଯ ମଁୁ ଏଥର ନି ଜ କ\ବ କୁ ଠି କ୍ େର ପାଳି ବି। େସଦି ନ
କାସେର ମଁୁ େସମାନ,ୁ ଭଲ ପି ଲା ବି ଷୟେର କି ଛି କହୁଥିଲି ଜେଣ ପି ଲା ଠି ଆ େହାଇ
କହି ଲା ମାଡାମ ଆେମ ସବୁ ଖରାପ ପି ଲା ଆପଣ େଯେତ କେଲ ଆେମ ଭଲ େହବୁ ନି ଆଉ
େଜାରେର ଚି ାର ଆରn କରି େଦେଲ। ମେତ अବାକ୍ ଲାଗିଲା ଶୁଣି କି , େସମାେନ ଗହଣ
କରି େନଇଛkି େସମାେନ ଖରାପ, େବକାର ଆଉ େକାଉ କାଯ ର ନୁ ହkି ।
େସଦି ନ ରାତି ସାରା ନି ଦ େହଲାନି , ସାଇେକାଲଜି ର ସବୁ ବହି କୁ େଲଉଟାଇବା
ଆରn କଲି । େକାଉଠି କି ଛି େଲଖାଥିବ! କଣ କରିବି ମଁୁ କି ଛି ଚି kା କରି ପାରୁ ନଥିଲି
ଏମାନ, ପାଇଁ କି , େସଦି ନ କି ଛି ଏମି ତି େହଲା ଯାହା େମା ମନ କୁ େଦାହଲାଇ
େଦଲା।େସହି ଭାରି ମନେର ମଁୁ େସଦି ନ ;ୁଲ େର ପହ|ି ହW ଥିଲି କି େକହି ବି ପି ଲା ଆସି
ନଥିେଲ। ମଁୁ अେପeା କରି ଥିଲି। ବହୁତ ସମୟ ପେର ମଁୁ ଜି ବାକୁ ଉଦ୍ଯତ େହଉଥିଲି
େସମାେନ ଆସି େଲ କି m ମଁୁ କାବା େହାଇଗଲି େସମାନ, ଏ अବତାର େଦଖି । କାସ େର
15 ଜଣ ପି ଲା କାଲି ଯାଏଁ ତ ସମେ] ଠି କ୍ ଥିେଲ କି m ଆଜି କାହା ମୁwେର ବି ଚୁ ଟି
ନଥିଲା। ମଁୁ ଛାନି ଆଁ େହାଇ େଚୟାର ଉପେର ବସି ଗଲି । ଏମାେନ ସତେର ମେତ ହଇରାଣ
କରି ବା ପାଇଁ ଏମି ତି କରି ଛkି େବାଲି ମଁୁ ବି ଶାସ କରି ପାରୁ ନଥିଲି। କି m ;ୁଲ ର ନି ୟମ
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ଉଲ«ନ କରି ଥିବାରୁ ପି ନ୍ସିପାଲ ମାଡାମ୍ େସମାନ,ୁ ଶା]ି େଦବାକୁ କହି େଲ। ଆଉ
ସମ],ୁ

ବାହାେର ଠି ଆ କରାଇବାକୁ କୁ ହାଗଲା କି m ମଁୁ ଲe କଲି କାହା ମୁହଁ େର

ଟିେକ ବି ଗାନି େବାଧ ନାହW ବରଂ ହାତେର ହାତ ବାେଡଇ େସମାେନ ମଜା କରୁଥିେଲ।
ପି अନ ମଉସା େମା ପାଖକୁ ଆସି କହି େଲ ମାଡାମ୍ ବୁ ଝି ବାକୁ େଚା କରm ଉପରକୁ ଜାହା
େଦଖା ଯାଉଛି କଥା ଟା ଠି କ୍ େସଇଆ ନୁ େହଁ ।
କି ଛି ନି u\ି େନଇ ପାରୁ ନଥିଲି ମାଡାମ ମେତ କହି େଲ ମଁୁ ଚାହWେଲ କାଲି ଠୁ अନ୍ଯ
କାସ େନଇ ପାରି ବି। ଘର କୁ େଫରିଲି ।ବହୁତ ଗାନି େହଉଥିଲା େମା ପି ଲା ଗୁଡା ଦw
ପାଇେଲ। େତଣୁ ମଁୁ ସଂf୍ଯା େର ବୁ ଲି ବାକୁ ଜାଇଥିଲି। ଗାେଡନେର ରିତା ମାଡାମ
ଥିେଲ। ତା, ସହ ଗପୁ ଗପୁ େମାର ନଜର ପଡି ଲା େସଠି େଖଳୁ ଥିବା ଝି अ ଟି ଆଉ ତା
ମୁw ଉପେର। ମୁw େର ମାତ ଗଣି ଗଣି ଦୁ ଇ ଚାରି ଟା ଚୁ ଟି। ରି ତା ମାଡାମ୍ ପରି ଚୟ
କରାଇ େଦେଲ ତା, ଝି अ େସ ରୁଚି , ଆଉ କହି େଲ ତାକୁ କ୍ଯାନସର ଆଉ ଚୁ ଟି ଗୁଡା ଝଡି
ଗଲା ପେର ;ୁଲେର ପି ଲା ମାେନ ଚି ଡାଇ ଦି अkି େତଣୁ ;ୁଲ କମ୍ ଜାଏ। େତଣୁ ମଁୁ ତାକୁ
େଦଖିନି।ରୁଚି କଥା ଶୁଣି େମା ମନ ଏକଦମ୍ ଭାରି େହାଇ ଗଲା।
ଏେତ େଛାଟିଆ ଝି अଟା ଆଉ ଏେଡ ବଡ ଦୁ ଃଖ।କି m ତା ସହ କଥା େହଲା ପେର
େମା ଆଖି ଉ·ଳ େହାଇ ଉଠି ଲା, େସ େଛାଟ ଝି अ ଟି ମେତ ଜୀବନ ର ବହୁତ୍ ବଡ ଶି eା
େଦଇ ଗଲା: ମଁୁ ଜାଣି ଗଲି େମା କାସ ର ପି ଲାମାେନ କାହWକି ନି ଜର ଚୁ ଟି ସବୁ କାଟିଥିେଲ
ମଁୁ ରାତି ସାରା ଚି kା କଲି ଆଉ ମଁୁ ରା]ା ପାଇଲି େଯ େମା ପି ଲା ମାନ, ମନେର ଜାଗା
କରି ବା ମେତ କଣ କରିବାକୁ ପଡି ବ।ସତ କହୁଛି ଜମା ସାହସ େହଉ ନଥିଲା କି m ମଁୁ ବି
େମାର ସବୁ ତକ ଚୁ ଟି କାଟିେଦଲି । ପରଦି ନ କାସେର ମଁୁ ଟିେକ େଡରି େର ପହ|ିଲି ;ୁଲ
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େର ସମେ] ଚି ଡିଆଖାନା ର ଜm ପରି ମେତ େଦଖୁଥିେଲ କି m ମେତ େଦଖି େମା କାସର
ପି ଲାମାେନ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗେଲ େସହି ଦିନ। ପି ଲା େହେଲ କଣ େହଲା େସମାେନ େମା
ମନ କଥା ବୁ ଝି ପାରି ଥିେଲ ଆଉ େମା ଚାରି ପେଟ େବଢି େହାଇ ଠି ଆ େହାଇ ଗେଲ।
େସଦି ନ ରୁଚି ବି ;ୁଲ ଆସି ଥିଲା ମେତ ଧି େର କି କହି ଲା ମାମ ମଁୁ ଏଥର ନି ତି ;ୁଲ
ଆସି ବି। ରି ତା ମାଡାମ୍ କାp କାp େହାଇ କହି େଲ ବଢି ଆ େହୟାରକଟ୍ ମଁୁ ବି ତୁ ମ ପରି
ଚୁ ଟି କଟାଇବି । ଧନବାଦ୍।
अସଲେର େମା କାସର ରାଜା ଆଉ ରିଚା ପରର ର ବହୁତ୍ ଭଲ ବfୁ । ରିଚା ଚୁ ଟି
ପାଇଁ ;ୁଲ ଆେସ ନି

ଜାଣି ରାଜା ବି ତାର ସବୁ ଚୁ ଟି କାଟି େଦଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ

ଉdାହି ତ କରି ବାକୁ ଯାଇ ତଥାକଥିତ େମା କାସର ସବୁ ଖରାପ ପି ଲା ମାେନ ମଧ ନି ଜର
ସବୁ ଚୁ ଟି କାଟି ପେକଇେଲ। ଆଉ ଏେତ ବଡ କାମ କଲା ପେର ବି େସମାେନ କାହାକୁ
ଜଣାଇ ବି ନଥିେଲ। େସଦି ନ ସfାେର ରି ଚା ମେତ କହି ଥିଲା ତା ସା ରାଜା େକମି ତି ତା
ପାଇଁ ତାର ସବୁ ପାଠ ଘେର ଆସି ତାକୁ ପଢାଏ ଆଉ ଏଇ ଚୁ ଟି କଥା। େକେତ ବଡ ସେତ
େସମାନ, ହୃଦୟ ଆଉ େସଥିେର ଏେବ ମେତ ବି ଜାଗା ଟିଏ େଦଇେଦେଲ। ପି ନ୍ସିପାଲ
ମାଡାମ अସଲ କଥା ଜାଣିଲା ପେର େମା ପି ଲାମାନ, ଉପେର ବହୁତ ଖୁସି େହେଲ।ଆଉ
େସମାନ,ୁ ;ୁଲ ତରଫରୁ ସyାନି ତ କରାଗଲା।
ମଁୁ ଜାଣିନି ମଁୁ େକେତ ଦୂ ର ଠି କ୍ କରିଛି , କି m େମାର ତଥାକଥିତ ;ୁଲର ସବୁ ଠୁ
ଖରାପ ପି ଲା ମାେନ ଆଜି ସମ], ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ତଥା େପରଣାର ଉd ବନି
ଜଣାଇଥିେଲ।
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ଏକଦା
(୧୯୬୪-୬୫ ମସି ହା ସମୟର ପୃଭୂ ମି ଉପେର କାହାଣୀଟି ରଚି ତ)
ଶୀତୁ ଆ ସକାଳ, ଚାରି ଆେଡ କୁ ହୁଡି ଢା,ିେହାଇ ରହି ଥାଏ। କୂअ
ପାଖର େସଇ ପି ଜୁଳି ଗଛଟାବି ଭଲଭାେବ ଦି େଶନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ।
ଗଛତେଳ କି m ଖwିଆ ପି ଜୁଳି େକେତାଟି େପଟ େଦେଖଇ ପଡି ଥଆkି ,
େଯମି ତି କହୁଥାkି , ଆେର େଦଖେର, ରାତି େର ବାଦୁ ଡି ଆସି େକମି ତି
ଆମ େପଟ ଫେଟଇ ଖାଇ େଦଇଛkି । ଏଇଟା ଆମର ବାରମାସୀ
ପି ଜୁଳି ଗଛ, ବଷର ସବୁ ସମୟେର ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଫୁଲ ଫୁଟୁ ଥାଏ, କସି
ପି ଜୁଳି ବି ଥାଏ, ପାଚି ଲା ପି ଜୁଳି ବି ଝୁଲୁ ଥାଏ। ଖୁବ୍ ମି ଠା ଆଉ
ମାଉଁସିଆ, ମ~ି ବି ନରମ ନରମ, ଭିତରଟା ଲାଲ ଟହଟହ। କି m ବଡ
ବି ଚିତ କଥା ଦି ’ପହର ସାରା ଆେମ ଏଇ ଗଛେର ଚଢି ପାଚି ଲା ପଜୁ ଳି
େଖାଜୁ , କି m େଗାଟିଏ ବି ମି େଳନା, େହେଲ ସବୁ ଦି ନ ସକାେଳ ଗwା ଗwା
ଖwିଆ ପି ଜୁଳି ଗଛମୂଳେର ପଡି ଥାଏ । ଏଇ ଗଛଟା େବାେଧ ବାଦୁ ଡି ,
ସା, ଦି ନେର ଆମଠୁ ପି ଜୁଳି ଲୁ େଚଇ ରେଖ, ଆଉ ରାତି େହେଲ
ବାଦୁ ଡି ,ୁ େଦଇଦି ଏ । ବଡଭାଇ ବଡପାଟିେର କେହ, େହଃ େସ ଖwିଆ
ବି ନୟ ମହାପାତ

ପି ଜୁଳି ଆେଡ ଚାହW କଣ ଭାବୁ ଛୁ । ଜଲ୍ଦି ଦାk ଘସ, େଡରି େହାଇଯି ବ
;ୁଲକୁ । ଦାkକାଠି ଟାକୁ େଜାରେର ପାଟିେର ଭିଡି ଭାଡି ଘସୁଥାଏ, ଭାଇ
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କହkି େନ ଏଇ अାର ଗୁw, ଏଥିେର ଥେର ଘସି େଦ, ଦାk ଏକଦମ ଧଳାଧଳା ଦି ଶିବ ।
େସେତ େବେଳ ଦାkଘସା େପ କି ବସ କି ଛି ବି ନଥିଲା । ଜଲରୁ ଶାଳ କି କର~
ଦାkକାଠୀ ଆଣି ଆଦି ବାସୀ ମାେନ ବି କkି , ବି ଡା ପା| ପଇସା । ବଡେଲାକ ମାେନ କି ଏ
କି ଏ ଗୁଡାଖୁେର ବି ଦାk ଘସkି କି m େତେବବି ତା,ର ଦାkକାଠି ଦରକାର ହୁଏ, ଦାk
ଘସି ବାକୁ ନୁ େହଁ , ଜି ଭ େଛଲି ବାକୁ । ଦାkକାଠି କୁ ଦାkେର କାମୁଡି ମଝି ରୁ ଦି ଫାଡ କରି
ଦି ଆଯାଏ ଆଉ େସଥିେର ଜି ଭ େଛଲାହୁଏ । ଭାଇର ଦାkଘସା ଜି ଭେଛଲା ସବୁ ସରିଲାଣି
େସ ଠି ଆ େହାଇ େମାେତ େଦଖୁଥାଏ କାେଳ ମଁୁ ଆଉ अଧି କ େଡରି କରି େଦବି େବାଲି ,
କହି ଲା, ଆେର ସରିଲା ଦାkଘସା, ଏେବ ଶି ଘ ଜି ଭ େଛଲି ପକା, ମାଆ ଏଇେନ ଖାଇବାକୁ
ଡାକୁ ଥିବ। ମଁୁ ଦାkକାଠି କୁ ଦାkେର ଫାଡି ଦି ’ଚି ରା କରି ବା େବଳକୁ ମାଆ ଡାକ ପକାଏ,
ଆେର ସରିଲା ତମର, ସअଳ କାମସାରି ଆସ, ଖାଇବ। ସି ଆେଡ ;ୁଲ ଘ¤ି ବାଜି ଯିବ
େଯ।
ଶୀତ ଦି ନ ସକାଳ, ତଥାପି ;ୁଲ ତ ଯି ବାକୁ େହବ । ସାେଢ ସାତଟାରୁ ;ୁଲ ଆରn
। ସକାଳୁ ଉଠି ଦାk ଘସି , ;ୁଲ େଡସ ପି fି, େସେତେବେଳ ତ ;ୁଲ ୟୁନିଫମ ନଥିଲା, କି m
ଘର ପି fା ଆଉ ;ୁଲ ପି fା େଡସ अଲଗା अଲଗା ଥିଲା । ହାପ ପା¤, ହାପ ସାଟ  । ଶି ତ,
ବଷା, ଖରା ସବୁ ଦି ନ େସଇ ଏକା ହାପ୍ ପା¤, ହାପ୍ ସାଟ  । େସଟର କଁା ଭଁା କାହା କାହା
ପାଖେର େକମି ତି ଥାଏ । କେଲଜ ପଢି େଲ ଯାଇ ଫୁଲେପ¤ ମି ଳୁଥିଲା । େଡସ ପି fିବାକୁ
ଗଲାେବଳକୁ ବାପା େକଉଁଠି ଥିେବ େକଜାଣି, ଆସି ପଚାରିେବ କି ଏ କି ଏ ଝାଡା ଯାଇନ?
େସେତେବେଳ ବାଡି େର ଆମର େଗାଟିଏ ବରପାଲି ପାଇଖାନା ଥିଲା । (ଆଜି କାଲି ପରି
େସେତେବେଳ ପାଇଖାନା ସମ], ଘେର ନଥିଲା) । ଆେମ ସାତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସକାଳ
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ଛअଟାେର ଉଠି ସାେଢ ଛअଟା ଭିତେର ସମେ] େଯ ପାଇଖାନାର ଦଶନ କରି ଥିେବ,
କହି ବା ମୁ;ିଲ । କି m ବାପା, ଆଗେର ସମେ] େଗାଟିଏ ସରେର ହଁ କହି ଦି अkି । କି ଏ
ସତ କହୁଛି କି ଏ ମି ଛ, ପରଖିବାକୁ ବାପା, ପାଖେର ସମୟ ନଥାଏ । କି m ଏଇଟା
େରଗୁଲାର ଫରମାଲି ଟି, ବାପା ନି ୟ ପଚାରୁଥିେଲ, ଏବଂ ଆେମ ସମେ] ଏକ ସରେର ହଁ
କହି େଦଉଥିଲୁ ।
ଦାk ଘସି ବା ପେର ମୁହଁ େଧାଇ ସାରି ପାଣିହାତ େନଇ ମୁwବାଳକୁ ଟିେକ ଓଦା
କରି େଦଉ । ଘେର ମାଆ େତଲ ଶି ଶି େନଇ अେପeା କରି ଥାଏ, େମ|ାଏ େତଲ େମା
ମୁwେର େବାଳି ପକାଏ । ବଡ ଭାଇ ନି େଜ ନି େଜ ତା ମୁେର େତଲ ଲଗାଏ ଆଉ ସି ©ୁଣି
କାଢି ବଡ ାଇଲେର ତା ମୁw କୁ wାଏ, େସମି ତି ଆମର ଜେଣ ପି ଉସା ବାଳ ାଇଲ
କରkି । ମାଆ େମା ମୁw କୁ wାଇଦି ଏ । ପାଲାଦି େନ େମା ମୁwର ବାଳ ସହଜେର କୁ େwଇ
ହୁଏନା । େଯେତ ପାଣି ଲଗାअ କି େତଲେବାଳ, କୁ େwଇ େଦଲା ପେର ସବୁ ବାଳ ସି ଧା
ଠି ଆ ଠି ଆ େହାଇ ରହkି । େସଇଥି ପାଇଁ େମା ବଡଭାଇ େମାେତ ସବୁ େବେଳ
ଟିାବାଳି ଆ କହି ଚି ଡାଏ । ମାଆ ବି େବେଳ େବେଳ ବ] େହାଇଯାଏ, କେହ କଣ
କରି ବି େତା ବାଳକୁ ? େଯେତ କୁ େwଇେଲ ବି ଠି ଆ ଠି ଆ େହାଇ ରହୁଛି । ବଡଭାଇ
େମାେତ ଚି େଡଇବାକୁ କେହ, ମାଆ ତା ବାଳକୁ ଇ¦ୀ କରି େଦ । ମଁୁ ରାଗିଯାଏ ବଡଭାଇକୁ
ମାରି ବାକୁ ବାହାରିଲା େବେଳ ମାଆ େମାେତ ଧରି ପକାଏ ଆଉ କେହ, େହଇ, େଡରି
େହଉଚି , ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇନି अ, େଡରି େହଉଛି । ;ୁଲରୁ େଫରି େଲ ପେଛ ଝଗଡା
କରି େନବ ।
ତା ପେର ଖାଇବା ପବ । ଏେତ ସକାଳୁ ବା କି ଏ କଣ େରାେଷଇ କରି ପାରିବ?
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େତଣୁ ଖରା େହଉ କି ବଷା କି ଶୀତ, ସକାେଳ ପଖାଳ । ଦି ପହେର ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି ,
ତରକାରୀ, ଭଜା ଆଉ େକେତ କଣ । େସେତେବେଳ ଖାଲି ସହରେର େଲାେକ ରାତି େର
ରୁଟି ଖାଉଥିେଲ, ନେହେଲ ଗାଆଁେର ତ ରାତି ର ଡି ନରେର ସଜ ପଖାଳ, ସକାଳ
େବକଫାେର ବାସି ପଖାଳ ! ରାତି ର ବଳକା ଆଳୁ ଛୁଇଁ ଭଜା କି ^ା ଆଳୁ କି ବାଡି
ବାଇଗଣ େପାଡା । ମାଆ ବାଢି ଦିଏ ତି ନି ଚାରି କଂସାେର ବାସି ପଖାଳ । ମାଟି ହାwିର
େସ ଥwା ଥwା ପଖାଳ । େରାେଷଇ ତ ରସ େଡକ୍ଚିେର ହୁଏ କି m ପଖଳା ଯାଏ ମାଟି
ହାwିେର, େସଥିେର ଗିନାଏ ଜୁ ଆଣ ମି ଶାଯାଏ (ଜୁ ଆଣ କହି େଲ ଆଗ ଦି ନର ପୁରୁଣା ଖଟା
େତାରାଣୀ େଯମି ତି ଦହି ବେସଇବା ପାଇଁ ଖୀରେର ଦହି ମି ଶାଯାଏ) । େସ ପଖାଳର ମହକ
ଆଜି ବି ଭୂ ଲି ହୁଏନା । अମୃତର ମହକ େବାଧହୁଏ ଏମି ତି ଥାଏ !
େଗାେଟ କଂସାେର ଦି ’ ଦି ’ଜଣ । ମଁୁ ଆଉ େମା ବଡ ଭାଇ େଗାଟିଏ କଂସାେର । ଆଜି
ବି ମେନ ପଡି େଲ ବଡ ହସ ଲାେଗ । ବଡ ଭାଇ ଟିେକ େବଶି ସୁତୁରା, ବସୁ ବସୁ କହି େବ,
ଯାଆ ଭଲ କରି ହାତ େଧାଇ ଆସ । ତାପେର, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସି ଏ ଚକଟିେବ । େମାେତ
କୁ ଆେଡ ଭଲ ପାଗ କରି ଆେସନା । ଚକଟିବା ଭିତେର େମାେତ ଦୁ ଇତି ନି ଥର ନ
ଉେଠଇେଲ ତା,ର ଚକଟା ପାଗଟା େହାଇ ପାେରନା । ଥେର କହି େବ ଯାଆ ବାଡି ରୁ
ଧନି ଆ ଗଛ ଦି ଟା ଓପାଡି େନଇଆ, ବସୁ ବସୁ ପୁଣି କହି େବ, ଭଲ କି େଧାଇକି ଆଣିନୁ,
େଦଖୁନୁ ଧନି ଆ େଚରେର େକମି ତି ମାଟି ଲାଗିଛି, ଇତାଦି ଇତାଦି । କି m େଶଷ େରଜ°
ଟା ବହୁତ ମଜାଦାର ହୁଏ । ଚକଟା ପାଗଟା ଖୁବ୍ େଟି େହାଇଥାଏ । ମଁୁ ତରବରେର
ଖାଇବା େବେଳ କଂସା ଭିତେର େମା ହାତକୁ ଜାବୁ ଡି ଧରି େବ । କହି େବ ଏେତ ଜଲ୍ଦି
ଜଲ୍ଦି କାହWକି ଖାଉଚୁ ? ଗାଡି ପେଳଇବକି ? ଭାତ ଗିଳି ପକଉଚୁ , େପଟେର କଣ ଦାk
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अଛି େଚାବାଇବା ପାଇଁ ? ଧୀେର ଧି େର ଖାଆ । ସକାଳ ପଖାଳ ସାେର େକେବ ଲୁ ଣି
ସୁଖୁଆ େଶାରି ଷ ମସଲା େଦଇ ଭଜା େହାଇଥାଏ । େକେବ ରସୁଣ अଦା କ|ାଲ,ା ସହି ତ
ବଡି ଚୁରା, େକେବ େକାଶଳା ସାଗ ଭଜା, େକେବ ଆଳୁ ମୁଳା ଭଜା େକେବ ଆଳୁ ଫୁଲେକାବି
ଭଜା । ସା େହାଇ ଖାଇ ବସି େଲ ଜଣା ପେଡନି େକେତ ପଖାଳ ଆେମ ଖାଇ ଯାଉ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ।
ହାପ୍ ଇୟରଲି ପରୀeା ଏଇ ଶୀତ ଦି ନେର ହୁଏ । େଯେତଦି ନ ପରୀeା ଥାଏ,
େସେତଦି ନ ମାଆ ରାତି କରୁ ଉଠି ଆମ ପାଇଁ ଗରମ ଭାତ, ମୁଗ ଡାଲି ର ଡାଲମା ଆଉ ଆଳୁ
ଭରତା ରାfିଦି ଏ । ମୁଗ ଡାଲି େର ସବୁ ପରି ବା ପଡି ଥାଏ, ବି େଶଷ କରି ମୂଳା ପଡି ଥାଏ
େସଥିେର । ଆଃ, ଆଜି ବି ମେନପେଡ େସ ଡାଲମାର ମହକ ଆଉ ତାର ସୁଆଦ । ବାÇ
ଉଠୁ ଥିବା ଗରମ ଗରମ ଭାତେର ଘର ତି ଆରି ଗୁଆଘି अ ଆଉ ମୂଳାବାସନାବାଲା େସ
ଡାଲମା, ଆଜି ମେନ ପଡି େଲ ପାଟିରୁ ଲାଳ େବାହି ଆେସ ଆଉ ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ଝରିଆେସ ।
ମେନ ପଡି ଯାଏ ମାଆର େସଇ କମନୀୟ, ମମତାମୟୀ ରୂପ । ତାର େସ େପମମୟୀ
ହୃଦୟେର େକେତ ଯତ େର ନି ଜ ସkାନ ମାନ, ପାଇଁ अମୃତ ପରଶି ଦି ଏ ତା ହାତରfା
ବ~ନେର । େସଥିେର େଯତି କି େତଲ ମସଲା ନଥାଏ ତା ଠାରୁ अେନକ େବଶି ତାର
ମମତା ମି ଶିଥାଏ । ଆଜି ବି ମେନପେଡ େସଇ ପି ଲାଦି ନ । ସବୁ ଦୁ ାମୀ, अଳି अଝଟ, ଯି ଦ୍
ରାଗ ରୁଷା ସବୁ କି ଛି େକେତ ସହଜତାର ସହି ତ େସ ସହି ଯାଉଥିଲା । େସ ଆଜି ଆଉ
ନାହW, େହେଲ ଏଇ ହୃଦୟ ଭି ତେର ଆଜି ବି େସମି ତି ରହି ଛି । େସ ାନ ଆଉ େକହି େନଇ
ପାରି ବନି । ମାଆ ଆଖି ସାମାେର ଥିେଲ େବାେଧ ଏସବୁ େସେତ ଭଲେର अନୁ ଭବ କରି
ହୁଏନା କି m ତାରି अନୁ ପିତି େର ତାର अଭାବ ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ अନୁ ଭୂ ତ ହୁଏ ।
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ଖାଇ ସାରିବା ପେର ;ୁଲ ଯି ବା ପବ । ;ୁଲ ବ]ାନୀକୁ କାfର ଓହେଲଇ ଚାଲ
;ୁଲ । େସେତେବେଳ ତ ;ୁଲ ବାଗ, ଟିଫିନ୍ ବÅ କି ୱାଟର ବଟଲ କି ଛି ନଥିଲା ।
ବ]ାନୀ କହି େଲ କନାର ବାଗଟିଏ । ତା ଭିତେର ବସି ବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଆସନ, ଖେw
ମାଟି ସି ଲଟ, କାହା କାହା ପାଖେର ଟିଣ େସଟ ବି ଥାଏ, େସଇଥିେର अeର ଆଉ ସଂଖା
ପାି ସ କରାଯାଏ । ମି ଶାଣ, େଫଡାଣ ଆଦି अ, କଷା ହୁଏ । ଦି ଚାରି ଖw ବନଖଡି ,
ଚକ୍ ଖଡି େମାଟା ଆଉ େଛାଟ, ବନଖଡି ସରୁ ଆଉ ଲ^ା । ଖେw ଛବି ଳ ମଧବ
ୂ $େବାଧ
ବହି , ଆଉ ଖେw अ, ବହି । େଲାୟର ପାଇେମରୀ ;ୁଲ କହି େଲ ପଥମରୁ ତୃ ତୀୟ
େଶଣୀଯାଏ । ଯାହା ପାଠପଢା ହୁଏ େସସବୁ େକବଳ ;ୁଲେର ହୁଏ । ନା କି ଛି ଖାତା ନା
େପନ କି େପନସି ଲ ନା େହାମୱାକ । େକବଳ ଓଡି ଆ ପାଠ । अ, ଆ, ଇ, ଈ, ଏକ, ଦୁ ଇ,
ତି ନ, ଚାରି , ପା| । ପଣିକିଆ, ଦି ଦୁେଣ ଚାର, ଦୁ ଇତି ରିକି ଛअ, ଦୁ ଇ ଚଉକ ଆଠ, ଦୁ ଇ
ପ|ା ଦଶ ଏମି ତି ପଚି ଶକ ପଯk ପଣିକିଆ । ବଡ ବଡ ପାଟିେର ଆବୃ \ି କରାଯାଏ ।
ପଣିକିଆ େବାଲା େହଲାେବେଳ ;ୁଲ େଯମି ତି ପଡୁ ଚି କି ଉଠୁ ଚି । ଚତୁ ଥ େଶଣୀ େହେଲ
ଯାଇ ମାଇନର ;ୁଲ ହୁଏ । େସେତେବେଳ ଯାଇ କାଠି କଲମ ଆଉ ସାହି ଦୁ ଆତ ମି େଳ
େଲଖିବାକୁ । ଫାଉ¤ନ େପନ େକହି ଦି अkି ନି ପି ଲା,ୁ , ବଲେପନ ତ ;ୁଲ କାମେର
ଆଲାଉ ହୁଏନା । ଚତୁ ଥ େଶଣୀେର ଇଂଗାଜୀ ଶି ଖାଯାଏ । ଏ, ବି , ସି , ଡି , ଇ, ଏଫ, ଜି ,
ୱାନ, ଟୁ , ଥୀ, େଫାର, ପାଇଭ ଆଦି ପଢାହୁଏ । ବା ବା ବାକ ସି ପ୍ ହାଭ ୟୁ ଏନି ଉଲ୍
ରାଇମ୍ସ ଶି ଖାଯାଏ ।
ଆେମ ସମୟ ଆଗରୁ ;ୁଲେର ପହ|ି ଯାଉ । େହଡମାେ ଆସି େଲ କାସରୁମର
ତାଲା େଖାଲାଯାଏ । ଆମ;ୁ ଲର େହଡମାେ, ଗାଆଁ େପା ମାର ବି ଥିେଲ । ;ୁଲଟି
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ଆମର ଚାରି ବଖରାର ଉା ଚାଳ ଛପର ଘରଟିଏ ଥିଲା । ତି ନି ବଖରା ତି ନି କାସ ପାଇଁ
ଆଉ େଗାଟିଏ ବଖରାେର େହଡ ମାେ, अଫିସ୍, ୋର ଆଉ ଆଲମାରୀ ପାଟସନ
ଆରପେଟ ଟିଚରସ କମନରୁମ । ାଫ କହି େଲ େହଡମା,ୁ ମି ଶାଇ ଚାରି ଜଣ ଶି eକ ।
;ୁଳେର ତ ଘ¤ିଟିଏ ବି ଟା େହାଇଥାଏ । େସଇଟା ଦି ନେର ଦି ଥର ବାେଜ । ଥେର
ସକାଳ ପାଥନା ପାଇଁ ଆଉଥେର ଦି ନ ବାରଟା େବେଳ ;ଲ ଛୁଟି େହବା ପାଇଁ ।
େସେତେବେଳ ସମ], ପାଖେର ଘଡି ନଥିଲା କି ଆଜି କାଲି ପରି େମାବାଇଲ ବି ନଥିଲା
ସମୟ େଦଖିବାକୁ । େହଡମା, अଫିସେର େଗାଟିଏ େପwୁଲମ ଘଡି ଥାଏ । େସଇଟାକୁ
େଦଖି େହଡମାେ େଯେତେବେଳ କହି େବ, େସେତେବେଳ େକହି ଜେଣ ଶି eକ ଘ¤ି
ବେଜଇ ଦି अkି । େକହି ନି କଟେର ନଥିେଲ େକେବ େକେବ ନି େଜ େହଡମାେ ବି ଘ¤ି
ବେଜଇ ଦି अkି ।
;ୁଲଟି ଝାଟି ମାଟିର ଘର, କା© ମାଟିର, ଚଟାଣ ବି ମାଟିର, ଉପେର ଚାଳଛପର।
କାସ ଘର ଶନି ବାରକୁ ଶନି ବାର େଗାବରେର ଲି ପାେପାଛା ହୁଏ । ବଷାଦି େନ େକେବ
େକେବ କାସ ରୁମେର ଛତୁ ଫୁଟିଯାଏ । କାସେର ଫ$ଚର କହି େଲ, େକବଳ ସାର,
ପାଇଁ େଗାଟିଏ େଟବୁ ଲ ଆଉ େଗାଟିଏ ଚଉକି ଆଉ କା©େର ଟା େହାଇଥାଏ
କଳାପଟାଟିଏ । ପି ଲାମାେନ ପାଳି କରି କାସରୁମେର ଝାଡୁ ଲଗାkି । କାସ ଝାଡୁ ଲଗା
ସରି ଲାପେର ଆେମ ସବୁ ବ]ାନୀ େନଇ ଧାଡି ଧାଡି େହଇ ବସି ବା ପାଇଁ ରଖୁ । ବ]ାନୀରୁ
ଆସନ କାଢି ବି େଛଇ େଦଉ । ପୁअ, ଝି अ ସମ], ପାଇଁ େଗାଟିଏ ;ୁଲ । େକାଡି ଏ ତି ରିଶ
ପୁअ ଆଉ ଦୁ ଇ ତି ନିଜଣ ଝି अ ଥାଆkି ଆମ କାସେର । ଝି अମାନ, ପାଇଁ ଆଗ ଧାଡି
ଛାଡି ଦିଆଯାଏ । କାସର ପଥମରୁ ଯି ଏ ଥେର େଯଉଁ ାନେର ବସି ଗଲା, େସ ଜାଗାଟି ତା
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ପାଇଁ ପ¥ା େହାଇଯାଏ । କି m େବେଳେବେଳ ପି ଲାମାେନ ସା ବଦେଳଇ ଦି अkି , େତଣୁ
ଜାଗା ବି , େସ ସମୟେର ପି ଲା, ଭିତେର ଝଗଡା ହୁଏ । େସେତେବେଳ ଶି eକ,ର
ମଧତାର ଆବଶକତା ହୁଏ । ଏଇ ସମୟେର ପାଥନା ପାଇଁ ଘ¤ି ବାେଜ । ସବୁ ପି ଲା
ନି ଜ ନି ଜ କାସରୁ ବାହାରି ;ୁଲ ବାରwାେର ଧାଡି େହାଇ ଠି ଆ େହାଇ ଯାଆkି । ଦୁ ଇଜଣ
ଝି अ ପାଥନା େବାଲkି । ‘ଆେହ ଦୟାମୟ ବି ଶବି ହାରୀ’ ବାକି ସବୁ ପାଳି ଧରkି ।
ପାଥନା ପେର କାସ ଆରn ହୁଏ । ମା, େଟବୁ ଲ ଉପେର କ|ା କନି अର
େବତଟିଏ ଥୁଆ େହାଇଥାଏ । ଏଇଟା କାସ ମନି ଟରର ଡି ୟୁଟି । ସବୁ ଦି ନ ନୂ ଆ େବତ ।
େସ ସମୟେର ପାଠପଢା ବଡ କଡା ଥିଲା, ମାେ ବି । ପି ଲା,ୁ ନି ଜର ପୁअଝି अ ପରି
େସହ କରୁଥିେଲ । ବଡ େସହେର ଧାନ େଦଇ ସବୁ ବୁ ଝାଇ ଶି ଖଉ ଥିେଲ । କି m
େବତର ଡର ବି ଥିଲା ପି ଲା, ମନେର । ଏଇ ଡରକୁ ତାଜା କରିବା ପାଇଁ ମଝି େର
ମଝି େର ତାର ବବହାର ବି କରୁଥିେଲ । କି ଏ କି ଏ ତ େବତ ବାଜି ବା ଆଗରୁ ଠି ଆ ଠି ଆ
ପରି ଶା କରି େଦଉଥିେଲ େପ¤େର । େସ ପୁअ େହଉ କି ଝି अ େହଉ କି ଛି ଫରକ ନଥିଲା
ମା, ପାଖେର । େବତ ମାଡ କଥା ଘେର ମାଆ ବାପା, ପାଖେର अଭିେଯାଗ କେଲ ବି
କି ଛି ଫରକ ପଡୁ ନଥିଲା । ମାଆ ବାପା ଓଲଟି କହୁଥିେଲ, ତୁ ପାଠ ପଢି ବୁନି , ତାେହେଲ
ମାେ େତାେତ େବତେର ମାରି େବନି ତ ଆଉ କଣ େଗଲ କରି େବ? େତଣୁ ;ୁଲ କଥା
;ୁଲେର ହW ରେହ । ଆଉ ତା ପରଦି ନ ସବୁ ପି ଲା ପାଠ େଘାଷିକି ଆସି ଯାଆkି ।
େଯଉଁଦିନ ପାଠ େଘାଷା େହାଇନଥାଏ, େକେତ ଦି अ,ୁ ଡାକୁ , େହ ପଭୂ ଆଜି ମାେ ;ୁଲ
ନଆସେk େହେଲ । କି m ପଭୂ େକେବ ବି ଶୁଣkି ନି ! ଖରା େହଉ କି ବଷା େହଉ, କି ଝଡି
େତାଫାନ େକେବ େକୗଣସି ଶି eକ ଛୁଟି କରି ବା ମଁୁ େକେବବି େଦଖିନି । େସଇ ମାଟି
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ଝାଟିର ;ୁଲେର ମାର ମାନ,ର େସ ହ ଆଦର ଆଉ କଡା अନୁ ଶାସନ େଦଶ ଜାତି କୁ
େକେତ େକେତ ମହାନ ଡାoର ଇ~ିନି ୟର ଓକି ଲ ଜଜ୍ ଦାନ କରି ଛkି ।
ଆଜି ର ସବୁ ସୁବିଧା ଭିତେର ଛାତମାନ, ଭିତେର େସ अନୁ ଶାସନ କାଇଁ ।
ଶି eକମାନ, ପତି ଛାତ,ର େସ ଭoି, େସ ସyାନ କାଇଁ । ଶି eା ତ ଆଜି ବବସାୟ
ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଆଜି େକହି ାନ अଜନ ପାଇଁ ନୁ େହଁ ବରଂ ଭଲ ଚାକି ରୀଟିଏ କି अଧି କ
େରାଜଗାର ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁ ଛkି । ଶି eକ ବି େସମି ତି, ବି ଦା ଦାନର ମେନାବୃ \ି ନାହW,
ଖାଲି ବି ଦା ବି କୟ ପାଇଁ अଛkି । େଯଉଁଠି କି ଣାବି କାର ସ^f ଥାଏ େସଠି ସେ^ଦନା,
ସyାନ ବା େପମର ଭାବ େକଉଁଠାରୁ ଆସି ବ?
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ସଂପକ 
ଏକ
ଏମି ତି ଏକ अସମୟେର ଡଃ ହରି ଶ ମି ଶ ସୁରଭିକୁ ନି ଜ ନସଂ
େହାମ୍େର େଦଖି ଆଯ େହାଇଗେଲ ବି ଗତ ଦି ନେର ତା ବାପା,ର
ଆକସିE କ ମୃତୁ ସଭି,ୁ

ଆଯ କରି େଦଇଥିଲା କି m ସୁରଭି

େଧୖ ଯ ହରା ନ େହାଇ ସହନଶୀଳତାେର ସବୁ କାଯକୁ ଠି କ୍ ରୂେପ
ତୁ େଲଇ େନଇଥିଲା ତାହା େକବଳ ହରି ଶ ମି ଶ ନୁ େହଁ ତାର ଚି ହା
ପରି ଚୟ - ବfୁ ବାfବ ସଭିଏଁ ଜାଣkି 
ହଠାତ୍ ତାକୁ ଏକ अେହତୁ କ ପରି ିତି େର େଦଖି ଡା ହରି ଶ ମି ଶ
େଯତି କି ବି ସEୟ େହଉଥିେଲ, ସୁରଭି ର େଟେଲ¤କୁ େସେତ ପରି ମାଣେର
ସାବାସି େଦଉଥିେଲ
େଯେବ

େସ

ତାକୁ

େଶଷଥର

ପାଇଁ

େଦଖା

କରିଥିେଲ,

େସେତେବେଳ େସ ତା ନୂ ଆ ବାପା ସହି ତ ଫେରନ୍ ଯି ବାପାଇଁ ପ]ୁତ
େହଉଥିଲା,

େହେଲ

ଆଜି

େସ

ନସଂ

େହାମକୁ

ଆସି ଛି

େକଉଁ

ଉେqଶେର?
ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି େବଦୀ

ମେନ ମେନ ଭାବନାେର ମଗ ଥାଇବି ଜେଣ ନସ ସହି ତ ସୁରଭି ର
କେଥାପକଥନ େସ େବଶ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିେଲ
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ନସ ତାକୁ ପଚାରୁଥାଏ, “ତୁ ମର ଏେବ େକେତ ମାସ ଚାଲି ଛି?”
ସୁରଭି େଦାେଦାପା| େହାଇ ଜବାବ େଦଲା, “ଆ... ଆା.. ଚାରି ମାସ”
ପୁଣିଥେର ନସ ପଶକଲା, “ଏ ପି ଲାର ବାପା କି ଏ?”
ସୁରଭି ଏପକାର ପଶେର ଆoାମାoା େହାଇ ଥର ଥର କେର କହି ଲା, େମା... େମା
ବାପା
ସୁରଭି ର ଏଭଳି ଉ\ରେର ଡା ହରି ଶ୍ ମି ଶ େସଇଠି ନି ବା କ୍ ନି up େହାଇ ଛି ଡ଼ା
େହାଇଥିେଲ େକବଳ ାଣୁ ସଦୃ ଶ

ଦୁ ଇ
ବାପା ତା, େଛାଟ ପୁअକୁ େକାଳେର ଧରି ପି wାେର ବସି ଥାkି  ହଠାତ୍ େଗାେଟ
କୁ ଆେଟ ଉଡ଼ି ଆସି ଘରର ଚାଳେର ବସି କା କା ରାବି ଲା େକାଳେର ବସି ଥିବା ପୁअ
ବାପାକୁ ପଚାରି ଲା “ବାପା ଇଏ କି ଏ?”
ବାପା ପୁअକୁ ବୁ େଝଇ କହି େଲ, “ଏଇଟା ପରା କୁ ଆ”
ପୁଣିଥେର ପୁअ ପଚାରି ଲା, “ବାପା ଇଏ କି ଏ?”
ଏଥର ମଧ ବାପା ପୁअର ମୁwକୁ ଶାେର ଆଉଁସିେଦଇ କହି େଲ, “େସ େଗାେଟ
ପeୀ, ତା ନଁା େହଉଛି କୁ ଆ”
ପୁअ ବାର^ାର ପଚାରି ଚାଲି ଥାଏ “ଏଇଟା କି ଏ? େସ କଣ କେର? େସ କଣ ଖାଏ?
େକାଉଠି ରେହ? ଇତାଦି ଇତାଦି ...”
ବାପା ମଧ ଆଦରେର ପୁअର ସବୁ ପଶର ସଠି କ ଉ\ର େଦଇ ବୁ ଝାଉଥାkି 
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କମଶଃ ପୁअ ବଡ଼ େହାଇଗଲା, ବାପା ବୁ ଢ଼ା େହାଇଗେଲ ଦି େନ ବାପା ଦାwଘେର
ବସି ଥାkି , ପୁअ ପାଖକୁ ତା’ର ଜେଣ ସା ଆସି ଥାଏ ବାପା ତାକୁ େଦଖି ପଚାରି େଲ, “ଇଏ
କି ଏ କି େର ପୁअ? ତା ନଁା କଣ?”
ପୁअ ତା ସାର ନଁା ଜେଣଇଲା ବାପା, ପାେଖ ତାକୁ ପରି ଚିତ କେରଇଲା ପୁଣି
କି ଛି ସମୟପେର ଆଉଜେଣ ସା ପୁअ ପାଖକୁ ଆସି ଲା, ବାପା ତାଉ େଦଖି ପବ
ୂ  ପଶକୁ
ଆଉଥେର ପଚାରି େଲ ଏଥର ପୁअ ରାଗ ଗରଗର େହାଇ କହି ଲା, “ତୁ େମ ଚୁ ପ୍ଚାପ୍
ବସୁନ? କି ଛି ତ କରୁନ କି ଧରୁନ, କି ଏ ଆସି ଲା? କି ଏ ଗଲା? ଏେତ କଥାେର ମୁw
ପୁରାଉଛ କାହWକି?”
ପୁअଠାରୁ ଏମି ତି ନକାରାତEକ କଥା ଶୁଣି ବାପା ଦୀଘ ନି ଃଶାସ ଛାଡ଼ି କହି େଲ,
“ବାପେର...! ମଁୁ ଥେର କି ଦି ଥର ପଚାରି େଦଲି େବାଲି ତୁ ରାଗି ଯାଉଛୁ अଥଚ ତୁ
ଶେହଥର ପଚାରୁଥିଲୁ ଏଇଟା କଣ? ଇଏ କି ଏ? ଇଏ କଣ କେର? େକାଉଠି ରେହ?
େକାଉଠି ଶୁଏ? କଣ ଖାଏ? େତାର ସବୁ ପଶ ଶୁଣି ମଁୁ େକେବ ବି ରାଗ କରି ନି ବରଂ
େକାଳେର ବେସଇ ଶାର ସହ େତା ପଶର ଉ\ର େଦଇଛି 
ଏଇ େହଉଛି ବାପ ପୁअର ପାଥକ, ବାପ େଯ ପଯk ବୁ ଢ଼ା େହାଇନଥାଏ ପୁअର
ସବୁ अଳି अqଳିକୁ ହଜମ କରି ନିଏ େହେଲ ବୟସ ଖସି ବାପେର...

େଯାଗଫର୍ ଲାଇଫ୍, ବି ସି-୭୪, େସର-୧
ସଲ୍ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪
ଭାମଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨
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ଦୀପତଳ अfାର
ଶି eକ ସଂଘର ଏକ ଜରୂରୀ ମି ଟିଂପାଇଁ ମଁୁ ଭୁ ବେନଶର ଆସି ଥିଲି
ମି ଟିଂ ସରି ଲା େବଳକୁ ପାୟ ସଂଧା ଏେତଦି ନ ପେର ଭୁ ବେନଶର
ଆସି ଛି ତ ସାମାନ, ସେ କଥାବା\ା ସାରୁ ସାରୁ ଆହୁରି େଡରି
େହାଇଗଲା ମାେକଟ୍ ବି ଲ୍ଡ଼ି ଂରୁ କି ଛିଟା ଜି ନିଷ ମଧ କି ଣିବାର ଥିଲା,
ସବୁ କାମ ସରିଲା େବଳକୁ ରାତି ସାେଢ଼ ଆଠଟା ଶୀତ ଦି ନ ରାତି ,
ଆଉ ରାତି ବସଧରି ଜୟପୁର େଫରି ବାକୁ ମନ କଲାନି  ଏଇ ପାଖେର
େମା ;ୁଲ େବଳର ସା ସୁପଭା ରହୁଛି , ତା, ବାପା ଜୟପୁର ବକେର
ବି ଡ଼ିଓ ଥିଲାେବେଳ, େସଇ ସମୟେର ସୁପଭା ବକେର ରହୁଥିେଲ, ମଁୁ
ପାଖ ଗଁାେର ରହୁଥିଲି େହେଲ ଆେମ ଦୁ େହଁ ଏକା ;ୁଲେର ପଢୁ ଥିଲୁ,
ଆଉ ଭଲ ସା ମଧ ଥିଲୁ ସୁପଭାର ପୁअଟିଏ େହବାପେର ବହୁତ
ଥର କହି ଛି ତା ଘରକୁ ଆସି ବାକୁ , ଏମି ତିକି ଏେକାଇଶି ଆ, ବଷପର
ୂ ାଣିକୁ
ମଧ ଆସି ପାରି ନଥିଲି େସଇ ଯାଇ ତା ବାହାଘର େବେଳ ଯାହା
େଦଖା େହାଇଥିଲା
अେଟାଟିଏ ଧରି ସୁପଭା ଘେର ପହ|ିଲା େବଳକୁ ରାତି ପାୟ
अନସୂୟା ପwା

ନअଟା େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଏେତଦି ନ ପେର ଦୁ ଇ ସା, ମି ଳନର ପବ
ଜାରି ରଖିବା େବେଳ ତା େଦଢ଼ ବଷର ପୁअ ମଧ ଉଠି ଗଲା ସୁପଭା
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ବ] େହାଇ କହି ଲା, “ଇଏ ଆମର େକେତେବେଳ ଆସି େବ େକେଜଣି, ଏ ପଯk
େରାେଷଇ େହାଇନି , ମଁୁ ତ େରାେଷଇ ଘେର ପଶି ବିନି ଆସkା କାଲି ମୁw େଧାଇ
ଗାେଧାଇେଲ ଯାଇ େରାେଷଇ କରି ବି”
କହି ଲି, “କଣ, ଆଜି ଦୁ ଇଦି ନ େହଲା?” ସୁପଭା ମୁw ହଲାଇ ହଁ େବାଲି କହି ଲା କି
अଜବ ନି ୟମ ସବୁ  େଯେତ ରାତି େହଉ, ଶୀତ େହଉ କି ବଷା େହଉ ମୁw େଧାଇ
ଗାେଧାଇବାକୁ େହବ, େରାେଷଇ ଘେର କି ଛି ଛୁଇଁବନି , अଲଗା ତେଳ େଶାଇବ, अଲଗା
ଲୁ ଗାପଟା ବବହାର କରି ବ, ତାକୁ ସବୁ ପୁଣି ଭଲଭାବେର େଧାଇବ ମଁୁ ପଚାରିଲି , “ତୁ ଏ
ସବୁ ଏେବ ବି ମାନୁ ଛୁ?”
“ହଁ , େମା ଶାଶୁଘେର ଏ ଏକ କଡ଼ା ନି ୟମ, ନି ୟମ ଭାିବି େକମି ତି?” ଟିେକ ବି ରo
େହାଇ ସୁପଭା କହି ଲା
ଟିେକ ନି ରବ ରହି କହି ଲି, “ଆେର େତା ଶାଶୁ ପରା ଜେଣ ବି ଖାତ ¦ୀେରାଗ
ବି େଶଷା, ପୁଣି ସମାଜ େସବି କା, ତା,ୁ କଣ ଜଣାନାହW, ମାସି କ ଋତୁ ଚକର େବୖ ାନି କ
କାରଣ?”
ଆଉ ରବି ଭାଇ ପରା ଗତ ସାହେର ଖବର କାଗଜେର “ପାଡ଼ମାନ” ଭଳି ହି pୀ
ସି େନମାର ଉେକାଟିର ବି େଶଷ ତଜମା କରି ଖୁବ୍ ପଶଂସି ତ େହାଇଥିେଲ େହେଲ ଘେର
ଏେତ ନି ୟମ ଲାଗୁ ରହି ଛି, ଯାହାକୁ ବି ାନ ସyତ ନୁ େହଁ ? ଆଉ ତୁ .. ଏେତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି
ଏ ସବୁ ମାନୁ ଛୁ? କଣ ଛୁଇଁେଦେଲ ଲeEୀ ପେଳଇେବ? େଦଖୁନୁ ମଁୁ େକାରାପୁଟର
ଜୟପୁରେର ଜନE, େସଇଠି ପଢ଼ି ଲି, ପାଠପଢ଼ି ଚାକି ରୀ କଲି , ବାହାେହାଇ ପରି ବାର ଗଢ଼ି ଲି,
େହେଲ େସ ସବୁ अfବି ଶାସସ୍ ଆମ ପରି ବାରେର ବା େମା ଶାଶୁଘେର ନାହW ଆେମ
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ଶି eିତ େହବାପେର, ନି ଜକୁ କଣପାଇଁ କ େଦବା? ତୁ ଜାଣୁ? େସ ସମୟେର ମୁw
େଧାଇବା ସ ାପାଇଁ େକେତ ହାନି କାରକ? େମା କଥା ସଂପ$
ୂ  ଭାବେର େସ ଶୁଣିଲା କି ନ
ଶୁଣିଲା ଜାେଣନି , ପି ଲାକୁ eୀର େଦଇସାରି ରବି ଭାଇକୁ େଫାନ କରି ବାକୁ ଉଠି ଗଲା
ରବି ଭାଇ ପାୟ ରାତି ଦଶଟାେର ଆସି ପହ|ିବାପେର େରାେଷଇ କେଲ ରାତି େର
ସୁପଭା ଏେତ ଶୀତେର ବି ତେଳ େଶାଇବାକୁ ମଶି ଣା ପାରୁଥିବାର େଦଖି ମଁୁ ଭାବି ଲି ଶାଶୁ
ଏେତ ବଡ଼ ଡାoର, ସମାଜେସବୀ, ରବି ଭାଇ ମାେନ ସୁପଭାର ସ ାମୀ ଜେଣ ବରି .
ସା^ାଦି କ, ସୁପଭା ଜେଣ କାଇମବା| ଇନ୍େର ଶାଶୁମଧ ପାଖେର ରହୁନାହାkି ,
ମାତ ଘେର ଚାଲି ଥିବା ନି ୟମଟି ବଳବ\ର ରହି ଛି ଏେତ ସବୁ अfବି ଶାସ, ମାନସି କ
ଶାରୀରି କ ଯଣା ଏମାନ, ଘେର ଏେବ ବି ଚାଲି ଛି?
େବାଧହୁଏ ଭାଷଣ, ନି ୟମ, ବି ଶାସ ଓ अfବି ଶାସର ପରଖ ସବୁ ମ| ଉପେର ବସି
ବା ଖବର କାଗଜେର େଲଖି ଆେମ अନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହଁୁ  ମାତ ନି ଜଘେର େସ
ସବୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର ପାଳନ ହୁଏ ନି ୟମକାନୁ ନ କାଗଜ କଲମେର ସି ନା ବଦଳି ଯାଏ,
ମାତ ମଣିଷର ଚି kାଧାରା ବଦେଳନି , ଯାହା େହେଲ ବି ଦୀପ ତଳ अfାର
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ଏମିତି ଲାେଗ
ଜୀବନ ସବୁ େବେଳ ଏଇଠି ଆଉ ଏେବ
ଏହି ତ କାଲି ରାତି ର କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଟିେକ ପଛକୁ ପେଳଇ
ଗଲି  ବି ଶାସ େହଲାନି େଯ େମାେତ ଏେତ ବୟସ େହାଇଗଲାଣି 
ସମୟର ଗତି ଏେତ ପଖର ଜଣା ହW ପଡ଼ି ଲାନି  େକେତେବେଳ ବୟସର
अେନକ ]ର ପାର୍ େହାଇଗଲା, ଆଖି ପି ଛୁଳାେକ ସତର ଚାଦରକୁ
କାଢ଼ି ମରୀଚି କାର ନରମ ଆଢୁ ଆଳେର ଚାଲି ଗଲି अତୀତକୁ  ଏଇତ
କି ଛିଦିନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ମଁୁ େଖଳୁ ଥିଲି େମା ପି ଲାଦି ନର ସାମାନ, ସହ
;ୁଲକୁ ଯି ବାର ତ¡ରତା, ;ୁଲ୍ ଛୁଟି ସହ ବହି ବ]ାନି ଫିିେଦଇ
େଖଳି ବା ପାଇଁ ଆଗହ କାହW କୁ ଆେଡ଼ ଗଲା େକଜାଣି? ଥରକୁ ଥର
ମେନପେଡ଼ େଯମି ତି କାଲି ର କଥା, ମଁୁ କେଲଜରୁ େଫରି ଯାଉଛି
ହାଇ;ୁଲ୍ ପଡ଼ି ଆ ଛକକୁ ଖଟି କରିବାପାଇଁ େସ ଖଟିେର ଏେତ ଗପ
ଥାଏ କି ଘରକୁ ଆସି ବାକୁ ମନ ହW କେରନି  ଏେବ ତ ଛାଡ଼, ନ କହି େଲ
ଭଲ ଏେବ ମଁୁ େମା ନି ଜକୁ େଦଖିେଲ ଚି ହ ି ପାେରନି , ଲାେଗ େଯମି ତି ମଁୁ
େମା ଭିତେର ହW ନାହW ପୁଣି ଭାବୁ ଭାବୁ ମେନପେଡ଼ ଇ~ିନି ୟରW ବଷ
ହି େତଶ ମହାପାତ ଗୁଡ଼ିକର କଥା ଲାେଗ, ଏଇତ କି ଛିଟା ମାସ ପବ
ୂ ର
 ୁ କଳା ପା¤୍ ଆଉ

ଧଳା ସାଟ୍ ପି fି କେଲଜକୁ ଯାଉଥିଲି ପରୀeାେର ବସି ବା ପାଇଁ ନି ଜର
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ଉପିତି ଗଣୁଥିଲି ଆଉ କାହW େକେତ...! େକଜାଣି େକେବ ଏେତ ବୟସ େହାଇଗଲା
ଜାଣି ହW ପାରିଲି ନି ସାଧାରଣତଃ ପରିବାରର ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ଦୁ ଗୁଣ େହଲା, େସମାନ,ର
ଶି eା େଯ... ଆଗକୁ ବ|ିବୁ ଏେବ େବଶୀ ମାକ୍ ଆଣ େଯେବ ଭଲ କେଲଜେର ଭ\
େହଇଯି ବୁ େସେତେବେଳ ତୁ େତା ଇgାେର ବ|ିବୁ, ତା ପେର ଟିେକ ଭଲେର ପଢ଼ାପେଢ଼ା
କରି ଚାକି ରୀ ଖେw ପାଇଯା... ତା ପେର ଚାକି ରୀ ପାଇସାରି ଲା ପେର ବାହାଘର... ତା
ପେର ପି ଲା... ତା’ପେର ଆଉ କଣ ନି ଜକୁ େଦଖିେଲ ଜଣା ପଡ଼ି ଯିବ େକେବ କି ଏ
ଶି ଖାkି ନି ବ|ିବୁ, ମଁୁ ପଚାେର ଆେଗ ମାେନ େକେବ? େକଉଁ ଆେଗ? େକେବ େସ ଆେଗ
ଆସି ବ? ଆଗ ଫାଗ କି ଛି ନଥାଏ, ଥାଏ େକବଳ ଏେବ ଆଉ ଏଇଠି 
+==========================================+
ଆଗକୁ ବ|ିବି
ହି େତଶ୍ ମହାପାତ
ଆଗକୁ ବ|ିବି େବାଲି ଭାବି ଭାବି
ବ|ିନି େହେଲ େଗାଟିଏ ଦି ନ
ଭବି ଷତର ଚି kା କରୁ କରୁ
ହଜି ଗଲାଣି ବ\ମାନ [୧]
ସମୟ ରେହନି େକେବ େହେଲ
କି ଏ ବା େହଉନା କାହW
ଆଗ ଫାଗ କି ଛି ନଥାଏ
ଯାହା अଛି ଏେବ ହW ତହW [୨]
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ଜୀବନର େଶଷ ମୁହୂ\େର
େଯେବ ମୃତୁ ଠି ଆ େହଇଥିବ
ଦାw ଦୁ ଆେର
େଶଷ ବାକ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ବ
ଆହା...
କାେଳ ଏମି ତି ବ|ିଥାkି ଥେର [୩]

अତଧି କ ଭବି ଷତକୁ ଝୁରି େହେଲ, ଭବି ଷତର ବୟସ ବ\ମାନେର ପରିଲeିତ ହୁଏ
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େଖାଲା ମ|ର ସି ଧା ଆେଲାଚନା
ରାବଣ େପାଡ଼ି ପସେର...
କାେଳ ସମୟ ଉgୁର େହଇଯି ବ, ତରବରି ଆ େହାଇ ରସି ଆ ଭାଇ
ଟିଭି େଖାଲି , ରି େମାଟଟାକୁ ମୁେଠଇ ଧରି ଲା ନୁ ଆ କରି ଟିଭି କି ଣିଛି,
େଦଖିବାକୁ ମନ ଉଛନ େହବ ହW େହବ ତା ଛଡ଼ା ଆଜି କାଲି କାହାର
अବା ମନ ଉପେର କେ¤ାଲ୍ अଛି େଯ ତାର ରହି ବ ରିେମାଟ୍ ମାରି
ମାରି ତା ପସpର ଚାେନଲ୍ ‘ହଡ଼ବଡ଼’ ଲଗାଇଲା ଏ କଣ? ନାଚ,
ଗୀତ, ସି େନମା କି ଛି ନାହW, ହି pୀ କି अଲଗା କି ଛି ତାର ପସp ନାହW
େତଣୁ ବାଧେର ପରଦାକୁ ଆଖିେଦଲା
ଜେଣ ସୁଟବୁ ଟ୍ ପି fା ହି େରାମି ତି ବାବୁ , ପେଛ ପେଛ ଝି କ୍ ମି କ୍
ଚି ପା ଜାମାପି fା ସୁpୁରୀଆ ଝି अେଟ, ଆସି କହୁଥାkି ଏମି ତି...
ହାେଲା, ହାୟ୍, ଆମର ଦଶକବfୁ , ଆପଣ ମାନ,ୁ अେନକ
अେନକ

ଶୁେଭgା

ଆଉ

ନମ;ାର

ହୀେରାବାବୁ

କହୁଥାଏ,

ମଁୁ

ଆପଣ,ର अତି ଚି ହା ଜଣାଶୁଣା ପି ୟ ପି .େକ., ଆପଣ,ୁ େମାର େଢର୍
ସାରା ଭଲ ପାଇବା...
ନୂ ତନ କୁ ମାର
େବେହରା

ସୁpୁରୀଆ ଝି अ କହି ଉଠି ଲା, ମଁୁ ଆପଣ,ର अତି ଆପଣାର ଚୁ ଲ୍
ବୁ ଲି अପା ଟି.େକ. ଆପଣମାନ,ୁ େମାର ମି ଠା ମି ଠା ହସ ସୁବାସ, ଆଉ
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େସହଭରା ସେpଶ...
ବାଃ ବାଃ କହି କୁ ରୁଳି ଉଠି ଲା ରସି ଆ ଭାଈ, ତାଳି ମାରି ଦେମ ନାଚି ପକାଇଲା
େସଇଠି ଟିମା େବାଉକୁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡାକି ଲା, ଆେଲା େଚେମଣି େଦଖିବୁ ଆ...
ବଲ ବଲ ଚାହW େଦଖୁଥାkି ...
ଦଶକବfୁ ଗଣ, ସମୟ େହାଇଯାଇଛି , ବ\ମାନ ଆେମ ସ ାଗତ କରି ବା ଆମ
ଗହଣେର अଛkି ଆମର ସୁଖଦୁ ଃଖର ସାଥି अେନକ अେ ନି ଭା କଥାର अନୁ ଭବି ମହାନ
ବoିମାେନ େଯଉଁମାେନ ଆଜି ର େଖାଲାମ|ର ସି ଧା ଆେଲାଚନାେର अଂଶଗହଣ କରୁଛkି ,
ତା,ୁ କରତାଳୀ ମାରି କଫାଳି ସ ାଗତ କରି ବା
ଆଜି ର ପସ, ‘ରାବଣ େପାଡ଼ି ’ େଖାଲା ମ|ର ସି ଧା ଆେଲାଚନାକୁ 
ଆପଣମାନ,ୁ ଠାରୁ କି ଛି ସ ାଧୀନ ମତାମତ ଆଶା କରି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଆପଣ ମାନ,ୁ
ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚି ତ ମେନ କରୁଛି , ଆପଣମାେନ େକହି କାହାର ପeପାତି ତା ନ କରି
େମା ପଶର ଉ\ର ପତି ଧାନ େଦେବ
ପଶ - େତତୟା ଯୁଗେର ଶୀ ରାମଚp, ମଯାଦା ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ମହାପଭୁ ରାବଣ,ୁ
ନି ଧନ କେଲ, େତେବ ଆଜି କାହWକି ରାବଣ େପାଡ଼ି ର ଏ ପହସନ?
ଜେଣ େଗରୁଆ େପାଷାକ ପି fା ବାବା ଉଠି ପଡ଼ି କହି େଲ, େଦଖm ଆମ अତୀତ ଆମ
ପର"ରା ନଦୀର େସାତ ପରି ଗତି ଶୀଳ, ଉ\ରଦାୟକ ଭାବେର ଆେମ ଆମର अତୀତକୁ
अଣେଦଖା କରି ପାରି ବା ନାହW
ପଶ - ଆପଣ, ମତେର ଯାହା େହଉଛି ଠି କ୍ େହଉଛି ? େତେବ ଆେମ ଧମ ନାମେର
େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ଭୂ ଲ କରୁନାହଁୁ ତ? ଜେଣ ଯୁବକ ଉଠି କହି େଲ, ଆା ଏ ପର"ରା
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ନୁ େହଁ , ଏ ଧମମରା, େଯଉଁଠି ରାବଣ େପାଡ଼ି େହଉଛି , େସଠି ପବଳ ଭିଡ଼, ପଶାସନର
ନି ୟଣ ରହୁନାହW, ନାନା अସାମାଜି କ ଘଟଣା ଘଟୁ ଛି, ନାରୀ ନି ଯ ାତନା, ନି ଶା କାରବାର,
ଜୂ ଆ େଖଳ, ପେକଟ୍ ମାର ଆଦି अେନକ କି ଛି ପୁଣି ଘର େପାଡ଼ି , ମନ େପାଡ଼ି , ବଣ
େପାଡ଼ି , ବଧୁେପାଡ଼ି ଏମି ତି େକେତ େପାଡ଼ି  େସ ସବୁ କୁ କାହାର ନି ଘା ନାହW ଏ ସବୁ ବp
େହବା

ଦରକାର

ପଶ - ଆପଣ, ମତେର ରାବଣ େପାଡ଼ି ବp େହାଇଗେଲ, ସବୁ ସମସାର ସମାଧାନ
େହାଇଯି ବ, ଆଉ ଆମ ସମାଜେର अସାମାଜି କ କି ଛି କାମ େହବନାହW?
େସ କଥା କହି ଲି େକେତେବେଳ?େମାର କହି ବା ଉେqଶ ରାବଣ େପାଡ଼ି ନଁାେର
ଆେମ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା େକେତକ अସାମାଜି କ ବoି,ୁ ପଶୟ େଦବା ସେ ସେ
ପରି େବଷ ପଦୁ ଷଣ କରୁଛୁ ଏ େପାଡ଼ି ସାଥିେର ଡି େଜ ବାଜାର ଛାତି ଫଟା ହାଡ଼ଭା
ଶ¨ର ଆଉ େଯଉଁ ବାଣ ହେବଳୀର କରାମତି , େଦଖି େଦଖି ଆେମ ଯାଉଛୁ ତାତି , େହେଲ
ନି ଶାେର ମାତି , େହାଇ ଚାଲି ଛି ଆମର अବନତି  ଏହାର କି ଛି ସମାଧାନ ପ©ା ବାହାର
କରି ବା ଆବଶକ
ଠି କ୍ अଛି ଏେବ ବସି ପାରkି 
ପଶ - ପଜ
ୂ ା ପବପବାଣୀ ସହି ତ ରାବଣ େପାଡ଼ି ର କି ଛି ସାମ~ସ अଛି କି , ଯଦି ହଁ
େତେବ ସମାଜର କି କଲାଣ ସାଧି ତ େହଉଛି  ଯଦି ନା େତେବ ଏହାକୁ ଆେମ ସମଥନ
କରୁଛୁ କାହWକି?
ଜେଣ ଖଦଡ଼ଧାରୀ େବାେଧ ବି େରାଧ ଦଳି ଆ କହି ଉଠି େଲ, ଶାସକ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ
ପଥମତଃ ଦାୟୀ, କାହWକି ନା, ଶାସନ ବବା ହୁଗୁଳି ଗଲାଣି  ସରକାର ଚାହାkି , େଯେତ
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ଭିଡ଼ େହେଲ େସେତ ଫାଇଦା ପଚାର େହବ, ପସାର େହବ େଦାକାନ ବଜାର ବସି ବ,
େଲାକ କି ଣାବି କା କରି େବ, ଦୁ ଇ ପଇସା କେମଇେବ େମଳାରୁ ବି ସରକାର ଦୁ ଇ ପଇସା
ଟିକସ ପାଇେବ ବଡ଼ ବଡ଼ କମଚାରୀ ପରମି ସନ େଦଇ ପେକଟ୍ ଭରି େବ ଜାଲ
େମଲି େଲ ସି ନା ମାଛ ପଡ଼ି ବ ଖାଲି ହାତେର କି ଏ ପାଟିେର ଭରି ବ?
ଆଉ ଜେଣ େନତା େବାେଧ ଶାସକ ଦଳି ଆ ଚଟାପଟ ଉଠି ପଡ଼ି ପାଟି କରି କହି େଲ, ଏ
ସବୁ ବି େରାଧୀ ଦଳର ଚାଲ େସମାେନ ଜାଣିଶୁଣି େଲାକ ଲଗାଇ ରାବଣ େପାଡ଼ି ଭଳି
ପବି ତ େମଳାେର अସାମାଜି କ କାମ କରାଉଛkି  ସରକାର,ୁ ବଦନାମ କରି ବାପାଇଁ ନି ଶା
ଖୁଆଇ ହାମା କରାଉଛkି  ସମେ] ଏକା ସାେର କଣ ନାହW କଣ ପାଟି କରି
ଉଠି େଲ କାହାର କଥା େକହି ଶୁଣିବାର ନାହW େହାହଲାେର ମ| କ"ିଲା ନୀରବତା
ରeା କରm, ନୀରବତା ରeା କରm... ସାର, ଏେବ ଆପଣ ବସି ପାରkି 
େଦଖm ଆମର ଆେଲାଚନାର ବି ଷୟ ଏହା ନୁ େହଁ  ପରର ପତି ଏମି ତି କାଦୁ अ
ଫିାଫିି େହେଲ ସମସାର ସମାଧାନ େହବ ନାହW ସବୁ କଥାକୁ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ
ଟାଣm ନାହW
େଶଷ ପଶ - ପତି ଟି ସାମାଜି କ ପର"ରା େହଉ କି ଯାନି ଯାତ େହଉ ଆମ ହି ତ ପାଇଁ,
ତା’ର ସାମାଜି କ ମୂଲେବାଧ अଛି , ତାକୁ ଆଳ କରି ନି ଜର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା େକେତ
ଦୂ ର ଯୁoିଯୁo?
ଜେଣ अଭି ବୟ; େଲାକ େବାେଧ େକହି अବସରପା अଧାପକ କହି ଉଠି େଲ,
େଦଖm ଏ ସବୁ ତକ ବି ତକେର କଳହ ବତୀତ अନକି ଛି ସମାଧାନ ନାହW, ଇତି ହାସ
କେହ ସମାଜ ପରିବ\ନଶୀଳ ଆଜି ର ପର"ରା ହୁଏତ କାଲି କୁ ବଦଳି ଯାଇପାେର
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ଜନସାଧାରଣ, ଆଚରଣ ବି ଚାରଧାରା େଯଉଁ ମୁହୂ\େର ବଦଳି ଯିବ ଏ ସବୁ ପର"ରା ବି
ବଦଳି ଯିବ ଆମପାଇଁ ପର"ରା, ପର"ରା ପାଇଁ ଆେମ ନୁ ହଁ  ରାବଣରୂପୀ ରାeସ
अଥାତ ମp ଗୁଣ ସବୁ େପାଡ଼ି େଦେଲ ବା ଜାଳି େଦେଲ ଆମକୁ ଆମ ପରି ଚୟ ମି ଳିଯିବ
ରାବଣେପାଡ଼ି ଏକ ପତୀକମାତ ଆସm ଆମ ଭିତେର ଥିବା ରାବଣକୁ ମାରି େଦବା,
େପାଡ଼ି େଦବା, େତେବ ଯାଇ ରାବଣ େପାଡ଼ି ର ଯଥାଥତା ପତି ପାଦନ େହବ
ଠି କ୍ अଛି , ଧନବାଦ ଆପଣ,ୁ 
ସମୟ ଆମକୁ ନି େqଶ େଦଉଛି , ଆଜି ପାଇଁ ଆେଲାଚନା ଏଇଠି ରଖିବା ଏ େଖାଲା
ମ|ର ସି ଧା ଆେଲାଚନା ପାଇଁ अେଶଷ अେଶଷ ଧନବାଦ େଦଇ ବି ଦାୟ େନଉଛୁ,
ନମ;ାର
ରସି ଆ ଭାଇ େଚମି ଣିକୁ ଶୁେଣଇ ଶୁେଣଇ କହି ଉଠି ଲା, ଶୁଣିଲୁ ତ େଦଖୁ ଜାଣି ଲୁ ତ?
ସମୁଦ ମ©ି େକମି ତି ରାବଣ େପାଡ଼ି ର ମ~ିକଥା ବାହାର କେଲ? େଚମି ଣି ମୁହଁ େମାଡ଼ି
କହି ଲା, ମଲା ମଲା, ରାବଣ େପାଡ଼ି େମାେତ େଦେଖଇ ନ େନଇ ଏଠି େଯେତ କହି େଲ କି ଏ
ଶୁଣିବ...
େକାହି , ଗଡ଼ି ଆ, ମୟୁରଭ~, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧
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अତୀତ
{अତୀତର ଶୀତ ସଂଧାେର, ବ\ମାନର अଭୁ ଲା ସE ତି। }
ଡି େସ^ର୍ ମାସର େଶଷ ସାହ, ବଡ଼ଦି ନକୁ ବାକି ଥାଏ ଆଉ ତି ନି
ଘ¤ା ମାତ। अସହ ଶୀତ େସହି ବଷ ରାଉରେକଲାେର, ଇଂଜି ନିୟରି ଂ
େଶଷ ବଷ ୫ମ େସମି ର ଚାଲି ଥାଏ। କଟକର େତାଟାସହି ଗଁା ର
େଗାଟିଏ ଗରି ବ ପରି ବାରରୁ ଯାଇ ରାଉରେକଲାେର ଇଂଜି ନିୟରି ଂ
ପଢି ବାେର େଯଉଁ ବାଧାବି ଘ ଥାଏ, ତାହା ବି ଷୟେର ସବୁ କି ଛି କହି ବା
अସnବ ତଥାପି େମାର ପଜ
ୂ  ପି ତା େକଉଁଥିେର अବେହଳା କରି ନଥିେଲ
ମେତ। ସବୁ ଇgାକୁ ପ$
ୂ  ନକରି ପାରି ବା ସେ\ ମଧ ଯେଥ କ\ବ
କରି ଥିେଲ ତା, ପୁତକୁ ସମାଜେର ଏକ ସତ ପରିଚୟ େଦବାପାଇଁ।
ଇତି ମଧେର କେଲଜେର ପାଠପଢି ବାର ଦୁ ଇ ବଷ ବି ତିଯାଇଥିଲା।
କେଲଜର େଶଷ ବଷେର ପଦାପଣ କରିବା ସେ ସେ ଏହା अନୁ ଭବ
ମଧ େହାଇଥିଲା େଯ ଘରୁ ଆସୁଥିବା ହାତଖେର ଚଳି ବା,େସମି ନାର୍ ଓ
େପାେଜ୍ ତାସହି ତ अନାନ ଖ ବହନ କରି ବା ସnବ ନୁ େହଁ ।
 ାଇମ୍ ଜବ୍ ମଧ କରି ବାକୁ ପଢି ଥିଲା। ଏହା ପେର
େସଥିପାଇଁ ପାଟଟ
ଆେଲାକ କୁ ମାର
ରାଉତ

ଏେତଟା ଆଥକ ସମସା अନୁ ଭବ େହାଇନଥିେଲ ମଧ ଟ,ା ଖ
କରି ବା ଏବଂ େରାଜଗାର କରିବାର ଯଥାଥତା ବା େମାଟା େମାଟି
କହି ବାକୁ ଗେଲ ଟ,ା ର ମୂଲ େବଶ୍ ଭଲ ଭାବେର ବୁ ଝି େହାଇଥିଲା।
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ମାସ କି ଛିଟା ବି ତିଯାଇଥିଲା ଏହା ଭି ତେର।
ଏକଦା େସଦି ନ ଶନି ବାର େହାଇଥାଏ। କେଲଜରୁ େଫରି ବା ପେର ରୁମେର ତି ନି,
ଚାରି ଜଣ ସାମାେନ ମି ଶି ଖାଇସାରି ବି ଶାମ େନଉଥାଉ, ତା ସାକୁ ଚାଲି ଥାଏ
ଗୁଲି,ଖଟି,ଗପ୍-ସପ୍ ଓ ମଜା-ମଜଲି ସ୍ । ସମୟ େକେତେବେଳ अତି କାk େହାଇ ୪ଟା ୩୦ମି
ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଆେମ ଜାଣିପାରି ନଥାଉ। ସାମାେନ ବାହାରି ଲୁ ମାେକଟ୍ ଯି ବା ପାଇଁ,
ଆଗକୁ ନୂ ଆ ବଷ ଆସୁଥାଏ। ସମେ] ମନ] କଲୁ ଆଜି ମାେକଟିଂ ସାରି ଲା ପେର ରାତି
େଭାଜନ ବାହାେର ସାରି ଘରକୁ େଫରି ବା େବାଲି । ସମେ] େଫଶ୍ େହାଇ େଡସ୍ ଓ
ଜାେକଟ୍ ପି fି ୫ଟା ୩୦ମି େର ବାହାରିଲୁ । ପଥେମ ବି ଶା ମାେକଟ୍ ରୁ କି ଛି କି ଣା କି ଣି କରି
ଚାଲି ଲୁ ଆ^ାଗାନ୍ ମାେକଟ୍ अଭିମୁେଖ। େସତେବଳକୁ ଶୀତ ଓ କାକରର ପ ଭାବ
ବଡ଼ି ବାେର ଲାଗିଲାଣି, ମp ପବନର ତାେଳ ତାେଳ େଦହ ଥରି ବା ସାକୁ େଲାମ ମଧ
ଟା,ୁ ରି ଉଠୁ ଥାଏ। ସମୟ ପାେୟ ୮ଟା େହଲାଣି ମାେକଟିଂ ଭି ସରିଲାଣି, ଟିେକ ଟିେକ
େଭାକ ଲାଗୁଥିଲା ସମ],ୁ । ଆେମ ଏକ ଫାଫୁଡ଼ େସ¤ରକୁ ଗଲୁ । ରାଉରେକଲାର
ସମ] ସୁସାଦୁ ଫାଫୁଡ଼ ମଧେର ମ|ୁ ରିअନ୍ ବହୁ େଲାକ ଚ ତ ଆଉ େମାର अତି
ପସp, ସମେ] अwା େରାଲ୍ ଓ ମ|ୁ ରିअନ୍ ଖାଇଲୁ । େସଠାରୁ େଫରିବା ସମୟେର,
େଫରkା ରା]ାେର ହଠାତ େଗାଟିଏ କୁ ନି ଝି अଟିଏ ବୟସ ତାର ୬ ରୁ ୭ବଷ। େସ
ପି fିଥାଏ ମଳି ନ ପଡି ଯାଇଥିବା ଚି ରା ଏବଂ ଫଟା ଫକ୍ ଟିଏ, କାଖେର ତାର ବଷକର
ଉଲଗ ଶି ଶୁଟିଏ ଓ ସାେର ଆଉ ଦୁ ଇ ଜଣ ୩ ଏବଂ ୪ବଷର ଛୁଆ। अସହ ଶୀତେର ଏ
ଥିଲା ବଡ଼ अଭାବନୀୟ ଦୃ ଶ, ମନେର େକାହ ମଧ ଜାତ େହଉଥାଏ। ସକାଳୁ ଜରି
େଗାେଟଇ ତାକୁ ସfାେର କବାଡ଼ି ଆକୁ େଦଇ, ତା ବଦଳେର କି ଛି ଟ,ା ଆଣି ଖାଇ ବ|ିବା
େସମାନ,ର ପତି ଦିନର କମ। େସଦି ନ େବାଧହୁଏ ତା ପାଖେର ଯେଥ ପଇସା ନଥାଏ
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ଖାଇବାକୁ ,େପଟର େଭାକ ସହି ନପାରି େସ ଭିeା କରିବାକୁ ଆସି ପହଁ |ିଥିଲା ଆମ
ପାଖେର। ସାମାେନ ତା, ପେକଟରୁ ୱାେଲଟ୍ ବାହାର କରି ଖୁଚୁରା ପଇସା େଖାଜି ବାକୁ
ଲାଗିେଲ, କି ଛି ସମୟ ପେର ୨ଜଣ ସା ପାୟ ୫, ୭ଟ,ା େଦେଲ। ତା ପାଖେର ଆଗରୁ
କି ଛି ପଇସା ଥିଲା େହେଲ େସତି କି ଯେଥ ନ ଥିଲା େପଟର େଭାକକୁ ଶାk କରିବାପାଇଁ।
େସ ପୁଣି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆଉ କି ଛି ପଇସା ଦି अ ବାବୁ େବାଲି କହି ଲା। େହେଲ ଆଉ େକହି
େଦବାକୁ ରାଜି ନ ଥିେଲ କାରଣ କାହା ପାଖେର ଆଉ ଖୁଚୁରା ପଇସା ନଥାଏ, ଥିଲା
େକବଳ ୧୦ଟ,ିଆ େନାଟ୍। େହେଲ େସତେବଳ ଯାଏ ମଁୁ େମା ୱାେଲଟ୍ କାଢ଼ି ନଥାଏ
କାରଣ େମା ପାଖେର ୧୦୦ଟ,ିଆ େନାଟ୍ ଏବଂ ୨ଟି ୫୦ପଇସି ଥାଏ। େମା ମନେର
ସେ,ାଚ ଓ ଲ·ା ଆସୁଥାଏ କଣ ଏଇ ୫୦ପଇସି ତାକୁ େଦବି େଯଉଁଟି ତାର କି ଛି କାମେର
ନଆସି ବ। େହେଲ ତାର କରୁଣ ମି ନତୀ େଦଖି ତାକୁ ପଚାରିଲି , ୫୦ପଇସି ନବୁ କଣ ତୁ ?
େସ अତି େବ] ବି ବତ େହାଇ କହି ଲା ଯାହା अଛି ବାବୁ େଦଇଦି अ। ମଁୁ ଆଉ େଡରି ନକରି
ତତ୍eଣାତ୍ କଏନ୍ ୨ଟି କାଢ଼ି ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଲି । କି m କଏନ୍ ଟି ହାତକୁ ଟିେକ
अଡ଼ୁଆ अଡୁ ଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଦୁ ଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲି ଗଲା ପେର, ଠି କ୍ େସହି ସମୟେର େସ
ଝି अଟି eୀଣ ହାସ କ ସହି ତ ଉଲସି ତ େହାଇ ଆସି େମା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ କହି ଲା
ବାବୁ ତୁ େମ ବହୁତ ଭଲ। ମଁୁ ଟିେକ ଆଯ େହଲି , ଭାବି ଲି କଣ ଭଲ! କି ଛି eଣ ପଯk
େମା ମନେର अସୁଥାଏ ଆଉ କି ଛି ଖୁଚୁରା ପଇସା ତାକୁ େଦଇଥିେଲ ଭଲ େହାଇଥାkା।
ତତ୍eଣାତ୍ େସପଟୁ େସ କହି ଲା ନାଇଁ ବାବୁ ଆଜି ପଯk ମେତ ଏେତ ପଇସା େକହି
େଦଇନାହାkି , ମଁୁ ପଥେମ ଭାବି ଲି େସ ମେତ ତାdଲ କରି କହୁନି ତ? କି m ବା]ବି କତା
ଥିଲା ଆଉ କି ଛି, ମଁୁ ତାର ଖୁସି େଦଖି ଆଚମି ତ େହାଇଗଲି । େସ କହି ଲା ବାବୁ ତୁ େମ ମେତ
୧୦ଟ,ା େଦଇଛ, େଯଉଁଟାକୁ ମଁୁ ୫୦ପଇସା େବାଲି ଭାବୁ ଥିଲି େସଟା ବା]ବେର ନୂ ଆ
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

୫ଟ,ିଆ ଥିଲା। अେଟାକୁ अେପeା କରି ଥିବା ସମୟେର, େସମାେନ ପାଉଁରୁଟି କି ଣି
ଖାଉଥିବାର ଦୃ ଶ ଚeୁେର େକpୀଭୂ ତ େହାଇଥିଲା। ରୁମ୍ କୁ େଫରିଲା ପେର ରାତି େର
େମାେତ ଭଲେର ନି ଦ େହଲାନି , ବାର^ାର େସଇ ଦୃ ଶ ଚeୁ ଓ ମନକୁ ବି ଶାମ େଦବାରୁ
ବ|ିତ କରୁଥାଏ। ମନ ଭିତରକୁ ଏମି ତି କି ଛି ଭାବନା ଆସୁଥାଏ େଯ, ସତେର କଣ େଯଉଁଠି
କି ଛି େଲାକ ନି ଭୀକତାର ସହ ଟ,ା अପବୟ କରୁଛkି େସଠି ଆଉ କି ଛି େଲାକ େପଟର
େଭାକ ଉପଶମ ଲାଗି ମାତ ଟ,ା େକଇଟା ପାଉନାହାkି । ଏପରି କି अେନକ ପକାରର
ଆେଲାଡ଼ନ ସୃି େହଉଥାଏ ମନେର। କି ଛିଦିନ ବି ତିଗଲା ପେର ସE ତି ସବୁ ଧୀେର ଧୀେର
ମାନସ ପଟରୁ ଲି ଭିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଜୀବନର ଚଲାପେଥ ଚାଲୁ ଚାଲୁ , ଚାରି ମାସ ବି ତିଯାଇଥାଏ। ତା ପେର ହଠାତ୍ େସ
ଦି ନଟି େମା ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଖୁସିର ଦି ନେର, େମା ହାତେର ଆସି ପହଁ ଚିଥିଲା ଜବ୍
 େସ ପୁଣି ଏସି ଆର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ିଲ୍ ପା¤୍ JSW Steel Ltd. ରୁ। ଜୁ ନ୍
अଫର େଲଟର
ମାସେର େଯାଗ େଦବା ପାଇଁ ତାରଖ ମଧ ଧାଯ େହାଇଯାଇଥିଲା, େଶଷ(୬.) େସମି ର୍
ପରୀeା େଦବାକୁ ମାତ ୧୨ଦି ନ ଥାଏ। େସ ଯାହାବି େହଉ ପଢ଼ା ନସରିବା ପବ
ୂ ର
 ୁ
କମନିଯୁoି ପାଇ ବହୁ ଆନpିତ ଥିଲି ମଁୁ । ପରୀeା େଶଷ େହବାର ମାତ ୧୦ଦି ନ ବି ରତି
ପେର କମେeତକୁ ଯି ବାକୁ ପଡ଼ି ଥିଲା, ଯାତାଟି ଥିଲା କଟକ ସହରରୁ ସୁଦୂର ଆଉ ଏକ
ସହର େବଲାରୀକୁ । ନୂ ଆ ଯାଗା,ନୂ ଆ େଲାକ ଓ ନୂ ଆ ଭାଷା ସେ\ କି ଛି अସୁବିଧା ନଥିଲା
କାରଣ େସଠାେର ଆଗରୁ କି ଛି अତି ପରିଚି ତ ସା ଏବଂ ସି ନିୟର ଭାଇ ମାେନ
ରହୁଥିେଲ। ପାୟ ସାେ଼ଢ ୬ବଷ अତି ବାହି ତ େହଲା ପେର ଜୀବନେର अେନକ ପରି ବ\ନ
େହାଇସାରି ଥିେଲ ମଧ ଜନEଭୂ ମି ପତି ମନେର ଥିବା अଗଭୀର େସ ହ ଓ अନାବି ଳ ଆଦର
अନତ ରହି ବାେର ବାଧା ସୃି କରୁଥିଲା। େଶଷେର ନି u\ି େନଲି େଯ ଆଉ େସଠି ନରହି
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େଫରି ଆସି ବି ଜନEମାଟିକୁ। ୨୦୧୭ମସି ହା ଡି େସ^ର୍ ମାସେର ଦୀଘ ୭ବଷ ପେର
େଫରି ଆସି ଥିଲି କଟକକୁ । ଆସି ବାର କି ଛିଦିନ ଭିତେର ଟିଉସନ୍ ସାର, ସହ ସାeାତ
େହଲା। ମଁୁ ତା,ୁ େମାର ପଣାମ ଜଣାଇଲି , େସ ମଧ ମେତ େଦଖି ଖୁସି େହାଇଗେଲ।
େମାର ବୃ \ିଗତ ଜୀବନ ବି ଷୟେର ପଚାରି େଲ, ମଁୁ ସବୁ କି ଛି କହି ଲି। କି ଛି କଥା େହଲା
ପେର େସ େମାେତ କହି େଲ ଏ ବଷ ଆେମ କଲି କତା ଯାଇ ବଣେଭାଜି କରି ବାର େଯାଜନା
କରି ଛୁ। େମାର ବି ଇgା ଥାଏ ଯି ବାପାଇଁ, େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ମଧ ଯି ବି େବାଲି କହି ବାରୁ ସାର୍
ହଁ କହି େଲ। ଡି େସ^ର୍ ମାସ ତା୩୦ରିଖ ରାତି ଘ୧୧:୩୦ମି େର ଆେମ ସମେ] ମାେନ
(ସାର୍ ଓ ତା, ପରିବାର ବଗ, अନ ଛାତ ଛାତୀ ଏବଂ େସମାନ, ମଧରୁ କି ଛି ଜଣ,ର
ଗାଡ ଏନ୍ ତା ସହି ତ େମାର ଭାଇ,ପୁତୁରା ଓ ଝି ଆରୀ ଆଉ କି ଛି େମା କାସ୍ େମଟ୍)
ବାହାରି ଲୁ କଲି କତା। େସଠାେର ସକାଳ ଘ୦୭:୩୦ମି େର ପହଁ |ି ନି ତକମ ସାରି
ଘ୦୯:୩୦ମି େବଳକୁ େସଠାକାର अତି ପସି  ଦeିେଣଶରୀ କାଳୀ ମpିର, େଭଲୁ ର୍ ମଠ
ପେର ସfାକୁ ଭିୋରି ଆ େମେମାରିଆଲ୍ ତା ସହି ତ ଆଉ ଏକ ମpିର ମା କାଳୀ,ର
ବୁ ଲି ଲୁ। େସତେବଳକୁ ସମୟ ପାେୟ ଘ୦୬:୪୫ମି େହବଣି, କି ଛି େଲାକ ତା,ର
ଆବଶକତା अନୁ ଶାେର କି ଛି କି ଛି କି ଣା କି ଣି କରୁଥାkି । ଆଉ କି ଛି ଘ¤ା अତି କମ
େହେଲ ଏକ ନୂ ତନ ବଷର ପାରn େହବ, ରାତି ନି କଟତର େହଉଥାଏ ସମେ] ଭାବି ବାକୁ
ଲାଗିେଲ ରାତେଭାଜନ େକଉଁଠି କରିବା। କି ଛି କହି େଲ ଆଗକୁ ବାଟେର ବଡ଼ ଢ଼ାବା େଦଖି
କରି ବା, ଆଉ କି ଛି କହି େଲ େସଇଠି େଭାଜନ କରି ସାରି ବାହାରି ବା। ଏହି अନି ିତତା
ଭିତେର ସମେ] ବସ୍ େର ବସି ପଡ଼ି େଲ, ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାେର ଲାଗିଲା। କି ଛି ବାଟ
अତି କମ କଲା ପେର ପି ଲାମାନ,ୁ େଭାକ ଲାଗିଲା େହେଲ अଖ ପାଖେର େସମି ତି କି ଛି
ବବା ନଥିଲା ଖାଇବାକୁ । ନୂ ଆ ବଷ ପାଳନ ଉପଲେe ସହର ମଧକୁ େକୗଣସି ଯାନ
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ବାହାନ ପେବଶକୁ ନି େଷଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସହରର ସବୁ ଆେଡ ସୁସ·ି ତ ଆେଲାକେର
ପୁରା ରୀନ୍ େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଆମ ବସ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥେର ଭି ଡ଼ ମଧେର
ରହି ଯାଇଥିଲା। େସତେବଳକୁ ରାତି ୧୧ଟା େହବଣି ସମ],ୁ େଭାକ ଲାଗିବା ଆରn
େହଇଗଲାଣି। ସହରଟି ସି ନା ରୀନ୍ ଥିଲା େହେଲ େପଟ ଭିତରର େଭାକଟା ସମ],
ଶରୀରକୁ େଯପରି ରହୀନ କରି େଦଉଥିଲା। ସମୟ अତି ବାହି ତ େହବା ସେ ସେ
େଭାକର ମାତା ଭି ବଢ଼ି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖାଦ ସାମଗୀର अେନଷଣେର ମଁୁ ଏବଂ ସାର୍ କି ଛି
ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ ଗଲୁ , ପାୟ ୩କି .ମି ଦୂ ରତା अତି କମ କରି ସାରିଲୁ ଣି ତଥାପି କି ଛି
ବବା େହାଇପାରିନଥିଲା। ଆଉ କି ଛି ବାଟ ଗଲାପେର ଏଆରେପାଟ  ପେବଶ ରା]ାେର
ଏକ େଚକ୍-େପା ପଡ଼ି ଲା। େସଠାରୁ ଆଗକୁ ରା]ା ପୁରା ନି ଛାଟିଆ ଲାଗୁଥିଲା, େସପେଟ
ମନ ଭିତେର ଆସୁଥିଲା ବସ୍ େର ଥିବା अନମାନ, କଥା ସତେର ଭାରି अସହ ଥିଲା େସ
ରାତି ର ଶୀତ ଓ େପଟର େଭାକ। ସମୟ ଘ୦୧:୧୫ମି େହାଇଥାଏ େସତେବଳକୁ , ୮କି .ମି
अନତି ଦୂ ରକୁ ଯି ବା ଆସି ବା ପେର େଶଷେର ନି ରାଶ େହବା ଛଡ଼ା ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ
ନଥିଲା। ଏଆରେପାଟ  େୱ ର ଶୁନଶାନ୍ ନି ଜନ
 ରା]ାେର େଫରି ବା ସମୟେର ହଠାତ୍
େମାର ନଜର ପଡ଼ି ଲା ଓଭରବି ଜ୍ ତେଳ ଥିବା ଏକ େଖାଲା ାନେର। େସଠାେର କି ଛି
ବoିମାେନ ମଦପାନ କରୁଥିେଲ, େସହି ସମୟେର ଚି ରା ଫଟା ହାଫ୍ ପା¤୍ ପି fିଥିବା
ଏକ େଛାଟ ବାଳକ ବୟସ ତାକୁ ୭ କି ^ା ୮ବଷ େହବ କାfେର ତାର ଏକ ବଡ଼ ବ]ା
ଥିଲା। ଆଖ ପାଖେର ପଡି ଥିବା ବବହୃତ କାଚ ମଦ େବାତଲ େଗାେଟଇ େସ ବ]ାେର
ରଖୁଥିଲା। େଯଉଁଠାେର ଆେମ ନି ଛାଟିଆ ରା]ାେର ମଦପ,ୁ େଦଖି ଡରି ଯାଇଥିଲୁ, କି m
େସଠି ଏକ େଛାଟ ଛୁଆଟି ନି ଭୟେର ଯାଇ ସାହାସର ସହି ତ ଖାଦ ପାଇଁ ଭିeା ମାଗୁଛି।
େହେଲ ପତି ଉ\ରେର ମି ଳିଛି କଣ? ଖାଲି अସଭ ଭାଷା ଆଉ କି ଛି ନୁ େହଁ । ଏହି ଦୃ ଶ
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େଦଖି େମାର अତୀତର େସଇ ଶୀତ ସfାେର େଯଉଁ ସE ତିଟି ରାଉରେକଲାେର ଥିଲା ତାହା
ବ\ମାନ କି ଛି eଣ ପାଇଁ ଉ·ୀବି ତ େହାଇଥିଲା କଲି କତା ସହରେର, ତା ସେ ସେ
ପରି ଣତ େହାଇଥିଲା ଏକ अଭୁ ଲା ସE ତିେର ।
ସତେର େସ ଓଡ଼ି ଶା େହଉ କି କଲି କତା ବା ଭାରତର अନ େକୗଣସି ରାଜ
ସବୁ ଠାେର ଆଜି ଏମି ତି କି ଛି ଶି ଶୁମାେନ अବେହଳି ତ, େରାଗ ବାଧି ଗ] ଓ ଶି eାରୁ
ବÒିତ। ନେଚତ୍ ୭ବଷ ବବଧାନେର େଦଖିଥିବା ୨ଟି ଦୃ ଶେର ଚି ତ ଆଉ ଚରି ତ େକେବ
ଏକାଭଳି େହାଇନଥାkା, ଯଦି କି ଛି अଲଗା ଥିଲା ତ ାନ,କାଳ ଓ ପାତ। େଗାଟିଏ ପଟେର
େକାଳାହଳ ରତ ଗହଳି ପ$
ୂ  ାନେର ସfା ପହରର େଶଷେର ତ अନ ପଟେର ନି ଜନ

ାନେର ନି ଶାk ପହରର ଆଦେର । େକଉଁଠି ମି ଳିଥିଲା କି ଛି ଖାଇବାକୁ ତ ଆଉ େକଉଁଠି
अଶାବ अସଭ କଟୁ ଭାଷା । ବ]ବତାେର େସ ଦୃ ଶ “अତୀତର ସE ତିକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା
ବ\ମାନର ଶୀତ ନି ଶାkକୁ ”
େକp ସରକାର ଏବଂ ରାଜ ସରକାର, अେନକ ପକାରର ସାମାଜି କ ସୁରeା
େଯାଜନା,ଶି ଶୁଶମି କ ନି ବାରଣ ନି ୟମ ସେ\ କି ଛି ଶି ଶୁମାେନ अନାଥ अସହାୟ अବାେର
अଛkି  କାରଣ କଣ େହଇପାେର? ଆମ େଦଶର ନାଗରିକ ମାେନ ସେଚତନ अଛkି ଏଥି
ପତି !
ଧାତୁ ଏବଂ ମି ଶଧାତୁ ଯୀ
ଟାଟା ିଲ୍ ଲି ମିେଟଡ୍, ଉପର େତେଲା ବଜ଼ାର
ପୁରିଘାଟ, କଟକ-୭୫୩୦୦୯
ଇ-େମଲ୍ -: alokkumar.rout119@gmail.com
ଦୂ ରଭାଷ -: ୯୪୪୯୦୨୨୭୯୮
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କୁ 
ଆଜି अେନକ ଦି ନପେର କି ଛି େଲଖିବାକୁ ସମୟ ପାଇଛି ।
େଲଖାଟା ନି ହାତି ଭଲ ନେହେଲବି କି ଛି ଖରାପ ମଧ ଲାଗିବନାହW
େବାଲି େମାର ଆଶା। ଏ କଥାଟି ରାଜୁ ବାବୁ ,ର। ଯାହା ତା, ସହ
ଘଟିଯାଇଛି ଏହି କି ଛିଦିନ ତେଳ। େସଦି ନ ରାଜୁ ବାବୁ ତା, ମା’,ୁ
େନଇ *** ହିଟାଲ ଯାଇଥିେଲ। ମା ତା,ର ବୟସର अପରାହେର
ପହ|ିଥିେଲ ମଧ ନି ଜ କାମ ନି େଜ କରି ବାକୁ ସମଥ। କାହାରି ଉପେର
ନି ଭର କରି ବା ଭଳି अବା ଏପଯk ତା,ର ଆସି ନାହW। େହେଲ
ମଧ ଏହି କି ଛିଦିନ ତେଳ ହଠାତ୍ କାହWକି େକଜାଣି ତା,ର ଶରୀର
अସୁ େହାଇଉଠି ଲା। ଘର ପାଖ ଡାoର अସମଥ େହାଇପଡି ବାରୁ
ବ] େହାଇ ରାଜୁ

ବାବୁ

ମା’,ୁ

େନଇ ଛୁଟିଗେଲ ରାଜଧାନୀ।

ରାଜଧାନୀ ! ! ! ବଡ଼ ସହର ବଡ଼ େଲାକ ବଡ଼ ଡାoରଖାନା; ଆଉ
ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିତେର େକଉଁଠି ହଜି ଯାଉଛି େଛାଟ େଛାଟ ହୃଦୟ
ସବୁ ; ବ|ିବାର େଛାଟ େଛାଟ ଆଶା ସବୁ । କି ଛି ବୁ ଝି େହଉନଥିବ
େବାଧହୁଏ। େହଉ ! ଏେବ ଯି ବା କାହାଣୀ ଉପରକୁ । େସଦି ନ ରାଜୁ
େଜାତି ର~ନ ସାହୁ ବାବୁ ମା’,ୁ େନଇ ପହ|ିେଲ *** ହିଟାଲେର। ଚାରି ଆେଡ଼ ଜନ

ଗହଳି । ସମ], ଭିତେର ବ|ିବାର ଦୁ ବାର ଲାଳସା। େସମାନ,ୁ
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େଦଖିେଲ ଲାଗୁଥାଏ କି ସେତ େଯମି ତି ଆଈମା କାହାଣୀର େସହି ମା,ଡ଼ଟା ଏଇଠି େକଉଁଠି
ନି କିତି ଧରି ବସି ଛି ଆଉ अେନକ ମି ଠାମି ଠା କଥାଛଳେର ବି େଲଇ ମାନ,ର ପି ଠାରୁ
ପୁଳାପୁଳା ଖାଇଚାଲି ଛି। େସଦି ନ ରାଜୁ ବାବୁ େଦଖି ପାରୁଥାଆkି େଲାକ ମାନ,ର
अସହାୟତାକୁ । ଆଉ େସହି अସହାୟତାକୁ େଦଖୁେଦଖୁ ପଶଚିହ ଗୁଡ଼ା ସ ତଃ ଆ,ି
େହାଇଯାଉଥାଏ ପି ଲାଦି େନ ମା’, ପାଖରୁ ପାଇଥିବା ସନାତନ ଧମର ନୀତି ଶିeା ଗୁଡ଼ିକ
ଉପେର। ତଜମା କରୁଥାଆkି ଆଜି ର ସମୟକୁ ! ଏହା ଭିତେର େକେତେବେଳ େଯ
େସବାଟା ବବସାୟର ମାନତା ପାଇଗଲା େସହି କଥାଟା ଚି kା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍
ରାଜୁ ବାବୁ ,ର ନଜର ପଡ଼ି ଗଲା ଦୁ ଇଟି େଚୟାର େସ ପାଖେର ବସି ଥିବା ୫୦ / ୫୫ବଷର
ଜେଣ ବoି, ଉପେର। େକମି ତି େକଜାଣି ରାଜୁ ବାବୁ ସେତେଯପରି େଦଖିପାରି େଲ େସ
େଲାକଟିର अେଦଖା ଲୁ ହ ଗୁଡ଼ା। ଚି kାେର ଜଡ଼ ସଡ଼ ତା, ମନଟା ଭିତେର ଲୁ ଚି ରହି ଥିବା
ହୃଦୟର अପଢ଼ା ଦୁ ଃଖ ସବୁ କୁ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ କି ଛିଟା ନି କଟକୁ ଚାଲି ଗେଲ ରାଜୁ ବାବୁ େସହି
अଜଣା େଲାକଟିର। ମନର େବଦନା ଆଗେର ଭାିଗଲା ନି ରବତା; ଲୁ ଚି ଗଲା ପର
ଆପଣାର େସହି ମି ଥା ସଂାଟା। କି ଛିଟା ସମୟ ଦୁ ହW,ୁ ବାfି ପକାଇଲା େଗାେଟ अବୁ ଝା
ସ"କେର। କଥା େହଉେହଉ େଲାକ ଜଣକ ବଖାଣି ବସି େଲ ନି ଜ ହୃଦୟର ବଥା
ରାଜୁ ବାବୁ , ସyଖେର। ନି ଜର ପରିଚୟଟା ରାଜୁ ବାବୁ ,ର ପରି ଚୟର ପାଖାପାଖି।
ମାେନ େହଲା େଲାକ ଜଣକ ଜେଣ ନି ମ ମଧବି \ ପରି ବାରର ସ  ଆୟକାରୀ।
ପକୃ ତେର ଏହି ପରି ଚୟଧାରୀ ସମାଜି କ େଶଣୀଟା ସେତ େଯପରି ଦୁ ନି ଆଁ ଦାwେର
अନାଥ। ଏମାେନ ଏ ସମାଜର ଏଭଳି ଏକ େଶଣୀ ଯାହା, ପାଖେର ନା ଥାଏ ବି ପିଏଲ୍
କାଡ ନା ଏପି ଏଲ୍ର ଦn; ନା अଥର କୁ େବର ଏମାେନ ନା ମpିର ପି wାର ଭିeୁକ ଏମାେନ;
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ନା ହୃଦୟେର ସାହସ अଛି ନା ଭୀରୁତାର ପରି ପକାଶକ ଏମାେନ। ଏମାେନ ତ େକବଳ
ସ ପ େଦଖି ଜାଣkି ; ଜୀବନ ସହ ନି ରବgି ନ ଭାେବ ସଂଘଷ କରି ଜାଣkି ; ହସି ବା ଆଗରୁ
କାpିବାର ଯଣାକୁ अନୁ ଭବ କରkି । ଏହି ପରି ଏକ ସାମାଜି କ େଶଣୀରୁ ଆସି ଥିବା େସହି
ବoି ଜଣକ ରାଜୁ ବାବୁ ,ୁ କହି େଲ, “ବୁ ଝି େଲ ଆା! ମା’ େମାର *** େରାଗେର ପୀଡ଼ି ତା।
ଡାoର କହୁଛkି ଖୁବ୍ ଶୀଘ अପେରସନ ଦରକାର। ସାତ ଆଠ ଲe ଟ,ା ଖ େହବ।
େକଉଁଠୁ ଆଣିବି ଏେତ ଟ,ା! ଚାରି ଆଡ଼ ଖାଲି अfାର ଦି ଶୁଛି। ମା’ଟା େମାର ଭଲେହବ
େବାଲି େଦୗଡ଼ି ଆସି ଥିଲି େଯ; େହେଲ େମାର ଆଥକ अବାଟା େମାେତ ଉପହାସ
କରି େଦଲା। ଭଲ ଡାoର ପାଖେର େଦଖାଇ ମା’,ୁ ଭଲ କରି େଦବି େବାଲି ଭାବି ଥିଲି।
େହେଲ ଏ େଛାଟ ହୃଦୟଧାରୀ ଡାoରଖାନା ମାଲି କ ଗୁଡ଼ାକ େମା ମା’ର କି ଚି କିdା
କରି େବ! ଶାଗୁଣାମାେନ ବି ମଡ଼ା ଛାଡ଼ି େଦେବ କି m ଏମାେନ ତ ମଡ଼ା େଦହରୁ ବି ରo
େଶାଷିେନେବ। ଆା! ମଁୁ ବହୁତ अସହାୟ େହାଇପଡ଼ି ଛି। କଣ କରିବି ? ଆମ ଘର
ପାଖେର କି ଣିଥିବା ଦଶ େଡସି ମିଲ ଜାଗାଟା ବି କିେଦବି େବାଲି ଭାବୁ ଥିଲି। େହେଲ େମା
ପତ ୀ କହି େଲ, “େସତି କି ତ ଆମର ସ^ଳ। ଆଗକୁ ଝି अ ବାହାଘର ପୁଣି ପୁअଟା େବକାର।
ମା’ ତ ପାଚି ଲା ପତର କି m ଆମ ପୁअ ଝି अ,ର ତ ଭବି ଷତ अଛି ” ତା କଥାେର ମଧ
ଯଥାଥତା अଛି । କଣ କରି ବି? େକମି ତି ଭଲ କରି ବି ମା',ୁ ?” େସହି େଲାକଟିର କଥାେର
ବାରି େହାଇପଡୁ ଥିଲା अସହାୟତା। ତା, କଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ବାବୁ କହି େଲ, “େଦଖ! अନ
କି ଛି ଉପାୟ ଯଦି ମି ଳିପାେର” ହଠାତ୍ େଛାଟ ପି ଲା, ପରି କାpିବାକୁ ଲାଗିେଲ ବoି
ଜଣକ। ଆଉ କାpିକାpି କହୁଥାkି , “େକମି ତି ଏେତ ସ ାଥପର ମଁୁ େହାଇଯି ବି? େମାର
େରାଜଗାର ନଥିଲା େବେଳ ଏଇ ମା’ ଦି େନ େମା ପି ଠିେର ଥାପୁଡାଇ କହି ଥିଲା ଆେର ବା!
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ଜମାରୁ ବ] ହୁअନା। ମଁୁ ପରା ବ|ିଛି। ତୁ ନି ଜ େଗାଡ଼େର ନି େଜ ଛି ଡ଼ା ନେହାଇ
ପାରି େଲ େତାର ଏ ମା’ଟା େତା େବାଝ ମୁwାଇବାର ବଳ ରଖି ଛିେର! କି ଛି ନେହେଲ ମଁୁ
ବ|ିଥିବା ଯାଏ େତାେତ େପାଷିବି। ଆଉ ମଁୁ

...” ଏତି କି କହୁକହୁ େସ ବoି ଜଣକ

େଚୟାରରୁ ଉଠି ଡାoରଖାନାର ଏକ ଵାଡ଼ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗେଲ। ତା, କାpଟା
ରାଜୁ ବାବୁ , ମନକୁ ଆେpାଳି ତ କରି େଦଲା। ଆଉ ିର େହାଇ ବସି ପାରି େଲନି ସି ଏ।
ଚାଲି ଗେଲ ନି ଜ ଵାଡକୁ।
ଏ ଘଟଣାର ଦୁ ଇଦି ନ ପେର ହଠାତ୍ କାଉ¤ର ପାଖେର େଦଖାେହେଲ େସହି ବoି
ଜଣକ। ସାଂଗେର ଥିେଲ ତା,ର ପତ ୀ ଆଉ ମା। େହେଲ ଖୁବ୍ अ®ୁ ତ ଥିଲା ତା,ର
ବବହାର। ରାଜୁ ବାବୁ ,ୁ ନେଦଖି ଲା ନଚି ହ ି ଲା ପରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିେଲ ସି ଏ। ଠି କ୍
ଜେଣ अପରାଧୀ ପରି । ତା,ର ଏତାଦୃ ଶ ବବହାର େଦଖି ରାଜୁ ବାବୁ ତା,ୁ ଡାକି ବାଟା
ଆଉ ଉଚି ତ୍ ମେନକେଲ ନାହW। େହେଲ ରାଜୁ ବାବୁ େସ ବoି ଜଣକ ତା, ମା’,ୁ
କହୁଥିବାର ଶୁଣିେଲ, “ଆେର! େତାର କି ଛି େହାଇନି । ତୁ ଘରକୁ ଗେଲ ଶୀଘ ଭଲ
େହାଇଯି ବୁ” ତା, କଥା ଶୁଣି ମା ତା,ର କହୁଥାଆkି , “ହଁ ହଁ ବା! ତୁ େମାେତ ଶୀଘ
ଘରକୁ େନଇଗଲୁ ! ମଁୁ େସଇଠି ଭଲ େହାଇଯି ବି। ଏଇଠି ରହି େଲ ମଁୁ ଆହୁରି ଶୀଘ
ମରି ଯିବି” େସହି ସମୟେର େସହି ବoି, େମାବାଇଲକୁ େକହି ଜେଣ େଫାନ୍ କେଲ।
ଉ\ରେର ବoି ଜଣକ କହି େଲ, “ନା ନା! ମା’ର େସମି ତି କି ଛି େହାଇନି । େସ େମଡି ସିନ୍
ଖାଇ େର େନେଲ ଶୀଘ ଭଲ େହାଇଯି ବ” େସମି ତି କଥା େହଉେହଉ ବoି ଜଣକ
ହିଟାଲ ଛାଡ଼ି େଦେଲ। ତା,ର ଯି ବା ବାଟକୁ ନି ବା କ େହାଇ ଚାହW ଥାଆkି ରାଜୁ ବାବୁ ।
ହଠାତ୍ ପାଖେର ଛି ଡ଼ା େହାଇଥିବା ରାଜୁ ବାବୁ ,ର ଛअ ବଷର ସାନ ଝି अ ପାଟିକରି
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ପଚାରିଲା, “ବାପା! େସଇଠି କଣ େଲଖା େହାଇଛି ?” ରାଜୁ ବାବୁ ହସି େଦଇ କହି େଲ,
“ାw ଇନ୍ କୁ ” ଝି अ ପଚାରିଲା, “କୁ  ମାେନ?” ରାଜୁ ବାବୁ କହି େଲ, “କୁ  ମାେନ ଧାଡ଼ି
ମାେନ ଲାଇନ୍” ଝି अ ଏ ଉ\ରେର ସm ନେହାଇ କହି ଲା, “କୁ  ଫର୍ େକେନ୍ ମାେନ
ପଶ। ବାପା! େହଇ େଦଖ! େଦଖୁନ କୁ ” ଏହାପେର ରାଜୁ ବାବୁ ଝି अ ବଢ଼ାଇଥିବା
ଆୁଳି ଦି ଗକୁ ଦୃ ି ବୁ ଲାଇେଲ। େଦଖିେଲ କୁ େର ଛି ଡ଼ା େହାଇଛkି ଜେଣ ବୃ ।
ଆଖିେର ଯଣାର ଚି ହ। ଆଉ ତା, ଶରୀର!!! ଶରୀରଟା େଗାଟିଏ କୁ  ମାେନ ପଶ
ଚି ହପରି । କି ଛି ସମୟ େସ ବୃ ,ୁ େଦଖି ଲାପେର ଝି अକୁ ଧରି ଵାଡ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଗେଲ
ରାଜୁ ବାବୁ ଆଉ ମେନମେନ ଭାବୁ ଥାkି , “େକମି ତି ସ"କଟା ଏେତ ସ ାଥପର େହାଇଯାଇ
ପାେର!! େକମି ତି ସ"କଟା ପେକଟ୍ ଆଉ ପରି ିତି ର ଦାସ େହାଇ ଯାଇପାେର!! େତେବ
ସତେର କଣ ଆମ ଭଳି େଲାକ, ପାଇଁ ବାକଟା ବି ରାଟ ଏକ କୁ  ମାେନ ପଶ ଚି ହ?”
ଇେମଲ୍ : jrs.2013@rediffmailgmail.com
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ବୀରପସବି ନୀ
ଦାwେର ଶୁଭୁଥିଲା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବୀର ସkାନ अମର
ରେହ। ଆଗକୁ ଆଉ କି ଛି ଶୁଣିପାରିନଥିଲା ଶୃତି। ଶରୀର େଯମି ତି
ଶି ଥିଳ େହାଇଯାଇଥିଲା। େଚତା େକେତେବେଳ ଆସି ଲା େକେତେବେଳ
ସୁମk ତା'ଠାରୁ େଶଷ ବି ଦାୟ େନେଲ ଜାଣିପାରି ଲାନି େସ। ଶାଶୁ,
େକାଳେର ମୁwରଖି େସ ଖାଲି ସୁମk,ୁ ଝୁରି େହଉଥିଲା। ଆଜି अଗ
ପpର। େଦଶ ସ ାଧୀନ େହବାର ୭୨ବଷ ପୁ\ अବସରେର ଦାwେର
ଚହଳ ଲାଗିଲାଣି। ସବୁ ଥର ପରି େଦଶମାତୃ କାର ଚରଣ ବpନ ପାଇଁ
ତ¡ର ଚଳଚ|ଳ େଦଶବାସୀ। େସଇ ଚି ର ପରିଚି ତ ଧନିସହ ଶି ହରି
ଉଠି ଲା ଶୃତି। ଝରୁଥିଲା ଆଖି ରୁ ଲହୁ। ଶାବଣ ମାସର ଆକାଶର ଲୁ ହ
େସ ଲହୁ ସହ ମି ଶି
େକାହକୁ

अବି ରାମଭାେବ ବହି ଚାଲି ଥିଲା। ମନର ସମ]

େଢାକି େନଇ ଖୁବ୍ ଏକ ପୟାସ କଲା େସ ସୁମk,ୁ

ମେନପକାଇ। ଏଇ ତ କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି ସୁମk,ୁ ବି ବାହ କରି ବାର।
अଲି अଳି ଝି अ ଶୃତିର ବି ବାହ େଲ×ନା¤ ସୁମk, ସହ ଠି କ୍
କରି ଥିେଲ ବାପା। ଆମ େପାଷାକେର ଲ^ା େଚୗଡା ସୁଗଠି ତ ବoିଟିକୁ
अନା ପ+ନାୟକ

େଯେବ ପଥେମ େଭଟିେଲ ଶୃତି ମମୁØ େହାଇଯାଇଥିେଲ। ନି ଜକୁ
ଭାଗବତୀ ମଣିଛkି ଏଇ ଘରର େବାହୁ େହାଇ। ଶଶୁର ଭାନୁ ପତାପ ବି
ଥିେଲ ଆମ अଫିସର।େମାଟାେମାଟି ଘରଟି ଥିଲା େଦଶଭoି, ନୀତି ନି .ା
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ପୁତ

ସୁମk୬ମାସ

ତେଳ

କାଶEୀରକୁ

ବଦଳି

େହାଇଯାଇଥିେଲ। ଏଥର ଘରକୁ େଫରି େଲ ଶୃତିକୁ େନବାର ପତି ଶୃତି େଦଇଥିେଲ
ସୁମk।ନବ ବି ବାହି ତା ¦ୀ ଆଉ ମାଆକୁ

ଚାକି ରୀ ାନକୁ

େନବାପାଇଁ army

quarterଟିକୁସଜାଡି େନଇଥିେଲ େସ। अସମୟେର ଯୁର ବି ଗୁଲ୍ ବାଜି ଉଠି ଥିଲା। ବୀର
ଦପେର ସୁମk ଆଉ ୨୫ଜଣ ସହକମୀ, ସହ ମାଡି ଚାଲି େଲ ଆଗକୁ । ଶାଶୁ, ଠାରୁ
ଶୁଣିଛି ଶୃତି ସୁମk େଛାଟେବେଳ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢୁ ଥିେଲ। ନି .ାପର ଭାବେର ନି ଜର ସମ]
ଦାୟି ତ ତୁ ଲାଇ ପାରୁଥିେଲ। େଯ େକୗଣସି କାଯେର leadership େନଇ କୃ ତକାଯ
େହାଇପାରୁଥିେଲ। ସବୁ େବେଳ େଶଣୀେର ପଥମ selection େର େଯାଗ ବି େବଚି ତ
େହାଇଥିେଲ। NCCେପାଷାକେର େଫାଟଟିଏ ଏେବ ମଧ drawing roomେର

େଶାଭା

ବଢାଉଛି । େଫାଟଟିକୁ ଚାହW ପୁଣିଥେର ଲୁ ହ େପାଛି ଲା ଶୃତି।
ଶାଶୁ ପାଖକୁ ଆସି eୀର ଗାସ େଟ ବେଢଇ େଦଉ େଦଉ ପୁଣିଥେର अ ଭାେବ
କାpିଉଠି ଲା ଶୃତି। ତା ହାତକୁ ମୁଠାଇ ଧରି ଶାଶୁ କହି େଲ `eୀର ଟିେକ ପି ଇେଦ ମା'।
ଗଭ ସkାନ ପୁଣି ବୀର େହବା ଦରକାର, ଠି କ୍ ତା'ର ବାପା େଜେଜବାପା ପରି । ଆ
ତେତ କି ଛି

େଦଖାଇବି ' କହି eୀର ତକ ପି ଏଇ େଦଇ ହାତଧରି ଟାଣିେନେଲ ନି ଜ

େକାଠରୀକୁ । ଶୃତି ଆଗେର ଏକ େଖାଲା ବାÅ। ଏମି ତି କ'ଣ ଥାଇପାେର ଏ ଭିତେର।
େଯ ଏଇ अସମୟେର ତାକୁ େଦଖାଇବାକୁ ଆଣିଛkି ବୁ ଝି ପାରି ଲାନି ଶୃତି। ଭିତେର େକେତ
ସି Þ, ଚି ଠି, certificate ଶଶୁର,କି ଛି େପାଷାକ। ବାହାଘର ପେର ଏସବୁ

େଦଖାଇବାର

େକେବ ଆବଶକ ମଣିନଥିେଲ ସୁମିତା, ତା ଶାଶୁ। େଛାଟିଆ େଜାତାହେଳ କାଢି ସୁମିତା
େଦଖାଇଥିେଲ। ଆଉ ତାଂସହ ଏକ ଚି ଠି। ଲୁ ହେର ଭି ଜି ଭିଜି अeର ସବୁ ନ
େହାଇଯାଇଥିବା ଚି ଠିଟିକୁ ତା ହାତକୁ ବେଢଇ େଦଇ ସୁମିତା କହି େଲ ପଢ ମା। େସଥିେର
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େଲଖାଥିଲା େକମି ତି ସkାନ ଜନE େହବାର ଖୁସିେର ଆତEହରା ଶଶୁର ଶତୃ ନି ପାତ କରି ବା
ପାଇଁ ସୀମାେର ଲେଢଇେର ବ] ଥିେଲ। ଯୁ ପେର େଫରି ଥାେk

କି m େଫରି ଥିଲା

ତା,ର ବବହାଯ ସାମଗୀସବୁ ଆଉ ଏଇ େଜାତା ହଳକ ପୁअ ପାଇଁ। ଚି ଠିେର ବି
େଲଖାଥିଲା `ମଁୁ େଫରିବି କି ନା ଜାେଣନା ସୁମି, କି m ଆମ ପୁअକୁ ତୁ େମ ଭାରତମାତାର
େଯାଗ ସkାନକରି ଗଢି େତାଳି ବ। େଯେତଦି ନ ଯାଏଁ ଏଇ ମାଟିରୁ ଶତୃ ନି ପାତ
େହାଇନାହାkି େସ ତା'ର ାନ େହବାଠାରୁ େଦଶମାତୃ କାର େସବାକରୁ। େସତି କିେର ମଁୁ
ପି w ପାଇଯି ବି। େମା ପି wଦାନ ପାଇଁ

ତୁ େମ େକେବ ବ] େହବନାହW। ବୀରରମଣୀ

ତୁ େମ । ତୁ ମ ଲୁ ହକୁ ବଜଠାରୁ ଟାଣକରି ଧରାଇେଦବ ପୁअର ହାତେର।ଭାରତମାତାର
ଜୟ େହଉ।ଆମ ସkାନ ସବଦା ସି ି ଲାଭକରୁ।ସେତ अବା ବି pୁବି pୁ अଶୃ ମୁoାରୂେପ
ଝରି ପଡି ଲା ଶୃତିର ଗଭେର ବୀର ପତି ,ର ପତି ଟି ରo ବି pୁ ତା ' ଲୁ ହ ସହ ମି ଶି େଯଉଁ
ସkାନ ଆସି ବ େସ ନି ୟ େଦଶମାତୃ କାର େସବାେର ବି ଲୀନ େହବ ଠି କ୍ ତା'ର ବାପା
େଜେଜବାପା ପରି ଭାବି େନଲା ଶୃତି। ଆଗକୁ ତାକୁ ବହୁତ କି ଛି କରିବାକୁ अଛି । ବୃ ା
ଶାଶୁ, ଯତ ଆଗାମୀ ସkାନର ସୁପସବ ପେର ଉଚି ତ ଲାଳନ ପାଳନ ଏ ସବୁ ତ େକବଳ
ଶୃତିର କ\ବ। अkତଃ ତା’ ଶହୀଦ ସ ାମୀ,ର ପଥାନୁ ସରଣ କରି ସମ] ତୀଥର
ପଣ
ୂ ଫଳ େନଇ େସ ସkାନକୁ ସବୁ ଦି ଗରୁ େଯାଗ କରି େନବ। େଦଶପାଇଁ ବଳି ଦାନ
େଦଇଥିବା ତା'ର ପତି ଓ ଶଶୁର, କି \ରାଜି କୁ େସ ତା ସkାନକୁ ଶୁଣାଇବ। ହୁଏତ ସୁମk
ନାହାkି କି m ତା,ର େଦଶେପମ ତା,ର ନି .ା ସାହସି କତା ତା'ର ଚି ର ପାେଥୟ
େହବ।ବୀର ସkାନର ପସବି ନୀ ମାତା ରୂେପ େସ ନି ଜକୁ ଧନ ମେନକରି ବ।
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ତୁମ ପାଇଁ ଚିଠି

ଧଇଁସଇଁ େହାଇ ଯାଉଥାଏ अବି ନାଶ। ଆଉ ଟିେକ େଡ଼ରି

େହାଇଥିେଲ ବସ୍ ଚାଲି ଯଇଥାkା। ଯା େହଉ ସି ଟ୍ େଟ ମି ଳିଗଲା େସ
ପୁଣି େଡ଼ାର୍ ପାଖେର। ଶାkି େର ବସି ଲା अବି ନାଶ। ଏଇ କମମୟ
ଜୀବନେର େକେତେବେଳ ଫୁରସତ୍ ମି ଳୁଛି େଯ ଟିେକ ବସି ବାପାଇଁ
େତଣୁ େସ ଭାବି ଥିଲା ଆଜି େସ ଘରକୁ ବସ୍େର ହW ଯି ବ। अତି କମେର
ଘେର ପହ|ିବା ଯାଏ ତ ବସି ପାରି ବ। ଘେର େକାଉ କାମର अଭାବ କି
ପହ|ୁ ପହ|ୁ ବାପା କାମର ଲ^ା ଲି ୍ ଶୁେଣଇ େଦେବ। େବାଉର ତ
େକେତ अଭିେଯାଗ ଥିବ ବାପା, ବି ରୁେର ଖାଇବା େବେଳ ପାଖେର
ବସି କହି ବ। େବାଉର ଏମି ତି େଛାଟ େମାଟ ସମସାର ସମାଧାନ କରୁ
କରୁ ଛୁଟି ସରି ଯାଏ।
ବାସ୍ ତା’ପେର ରୁଟିନ୍ ଜୀବନର ଆରn ସବୁ ଦି ନ ସକାଳ େହେଲ
ନି ତକମ

ସାରି

ଖାଇକି

अଫିସ୍

ଯାअ

େଫରୁ

େଫରୁ

ରାତି ।

େକେତେବେଳ ସମୟ ମି ଳୁଛି େଯ ନି ଜ ସହ ଟିେକ କଥା େହବାକୁ ।
ମେନ ପଡ଼ି ଯାଉଛି अବି ନାଶର ପୁରୁଣା ଦି ନ। କେଲଜେର ପଢ଼ି ଲା
ପି ୟ,ା ସାହୁ

େବେଳ ସବୁ ଦି ନ ବସ୍େର ଯାଉଥିଲା। କେଲଜେର ପହ|ିଲା େବଳକୁ
अ େଗାରା ମୁହଁଟା ତାର କଇଁଥା ବାଇଗଣ ପରି ଦି େଶ। େକେତ ବି ରo
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ଲାଗୁଥିଲା େସଇ ସବୁ ଦି ନ େତଣୁ ଚାକି ରୀ ଜୀବନର ଆରnରୁ ଗାଡ଼ି ଟିଏ କି ଣିଥିଲା
अବି ନାଶ।
ଆଗ େପଜେର ବସ୍ अଟକି ଲା। େଛାଟ ପି ଲାଟି ଖବର କାଗଜ ବି କୁଥିବାର େଦଖି
अବି ନାଶ ଓଡ଼ି ଆ ଖବର କାଗଜ କି ଣିଲା। େସଦି ନ ରବି ବାର ଥିଲା ରବି ବାରର ସତ
ପୃ.ା ଆେଡ଼ ଟିେକ ଆଖି ବୁ େଲଇ ଆଣି ଲା।କେଲଜେର ପଢ଼ି ଲା େବେଳ अବି ନାଶ କବି ତା
େଲଖୁଥିଲା ମାତ ଏେବ େପପର ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ନାହW। ରବି ବାରର ପୃ.ାେର
अେନକ ଗପ ଓ କବି ତା ାନ ପାଇଥିଲା। अବି ନାଶର ଦୃ ି अଟକି ଗଲା ତୁ ମ ପାଇଁ ଚି ଠିର
ଏକ ]n ନି କଟେର। ଆଜି କାଲି େମାବାଇଲ୍ର ଦୁ ନି ଆେର ଏମି ତି ଖବର କାଗଜେର
ଚି ଠିଟିଏ କି ଏ େଲଖି ଛି ମେନ ମେନ ଟିେକ ହସି ଲା ମଧ।
େସଇ ଚି ଠିର ଆରn ଶ¨ରୁ ହW अବି ନାଶର େଦହ େରାମା|ିତ େହାଇ ଉଠି ଲା କାରଣ
େସଥିେର େଲଖାଥିଲା ହୃଦୟର ସାଥୀର अଭି ଏଇ ନଁାେର ତାକୁ ବି େକହି ଜେଣ ସେ^ାଧନ
କରୁଥିଲା େତଣୁ अବି ନାଶ ଚି ଠିଟି ପଢ଼ି ଚାଲି ଲା।
ସମୟର େଘାଡ଼ା ଦଉଡ଼େର ଭାଗ େନଇ ଦଉଡୁ ଦଉଡୁ ମଁୁ େକେତେବେଳ ହାରିଗଲି
ଜାଣିପାରି ଲିନି ଆଉ ତେମ ଜି ତିଗଲ େବାଲି ପଛକୁ େଫରି ଚାହWଲନି । ଆଜି ଭାବି େଲ
ଆଯ ଲାଗୁଛି େକମି ତି ନାମହୀନ, ସଂାହୀନ, ସ"କବିହୀନ ସ"କଟିଏ ମଁୁ ଗଢ଼ି ଛି।
େକମି ତି ଏେତ େପମକୁ ମଁୁ େମା ଛାତି ତେଳ ଆଜି ବି ସାଇତି ରଖି ଛି। ତେମ େବାେଧ
ଭୁ ଲି ସାରି ବଣି अଭି େସ ଦି ନର େସଇ ବଷା ଭିଜା, ତୁ େମ ଜି ଦି କରି ଥିଲ େମା ମୁହଁ ରୁ
େଗାଟିଏ ଇିତ କଥାଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି m ମଁୁ ତୁ ମର େସଇ ଇିତ କଥାଟି କହି ନଥିଲି
କାରଣ େମା ଜାଣିବାେର େପମକୁ ଜେଣଇବାର ଆବଶକତା ପେଡ଼ନି । େପମ ତା’ର
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ସୁରଭିେର ଦୁ ନି ଆକୁ ମହକାଇ େଦବ। େତଣୁ େସଇ ଇିତ କଥାଟି କହି ନଥିଲି ତେମ କି m
ମେତ ଭୁ ଲ୍ ବୁ ଝି ଲ କହି ଲ ମଁୁ େଗାେଟ ନି qୟୀ ଝି अଟିଏ େକେବ କାହାକୁ େପମ କରି ପାରି ବିନି
କି m ତେମ ଜାଣିନଥିଲ अଭି ମଁୁ ବି ଭଲ ପାଉଥିଲି। ରାତି ର अfାେର अବଶ ଆଖି େଯାଡ଼ି କ
ମୁଦି େହାଇଗଲା ପେର ତୁ ମକୁ ହW ସ ପେର େଖାଜୁ ଥିଲି। ରାତି ଯାଇ ସକାଳ େହଲା ପେର
ସୁେନଲି କି ରଣେର ଭିଜି ଭିଜି ତୁ ମରି େମେସଜକୁ अେପeା କରୁଥିଲି। େମା େମାବାଇଲ୍
େଯେତେବେଳ ବି ରି ଂଗ ହୁଏ େମା ଭାବନାେର ତୁ େମ ହW ଆସି ଯାअ अଭି। ଏମି ତି ଲାେଗ
େଯମି ତି ତୁ ମର େମେସଜ ଓ େଫାନ୍ ଆସି ବା ପାଇଁ େମା େମାବାଇଲ୍ ଚୁ oିବ େହାଇ
ସାରି ଛି। େତେବ ଏସବୁ କଣ େମା ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା ?
ତମର ଓ େମାର ଭଲ ପାଇବା ଭି ତେର େକବଲ ଏତି କି ଫରକ ଥିଲା କି ତେମ ତମ
ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜାହି ର କରୁଥିଲ, ପମାଣ କରୁଥିଲ ଆଉ ମଁୁ େମା ଭଲ ପାଇବା ଭିତେର
ବୁ ଡ଼ି ରହୁଥିଲି, ପକାଶ କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲି।
ତମର ମନ अଛି ନା अଭି, ମଁୁ େକେବ ପାକ ଯାଏନି େଦଖା କରି ବାକୁ କି ସାଂଗ େହାଇ
େସଲଫି ନି ଏନି େବାଲି ତେମ େକେତ अଭିମାନ କର ଆଜି ମଁୁ ବୁ ଝୁ ଚି ତେମ ସତ ଭଲ
ପାଇବାର ପମାଣ େଦଉଥିଲ ସତ କି m େସ ଭଲ ପାଇବାେର ସାଥ ଥିଲା, ପତି ଦାନର ଆଶା
ଥିଲା େସଥି ପାଇଁ ଆଜି ମଁୁ ତୁ ମ ଭାବନାଠାରୁ अେନକ ଦୂ ରେର। କି m େମାେତ େଦଖ
େକେବ ମଁୁ ନି େରାଳାେର ତୁ ମ ସହ କଥା େହାଇନି କି ହାତେର ହାତ ଛpି ପାକ କି ^ା
ମpିରେର ବୁ ଲି ନି ତଥାପି େକେତ ଭଲ ପାଇବା अଛି େମା ହୃଦୟର ନି ଭୃତ େକାଠରୀେର।
େଗାଟିଏ ମୁହୂ\ ବି ତୁ ମକୁ େମା ଭାବନାରୁ ଆଜି ବି अଲଗା କରି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନି ।
ହଁ अଭି, କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି େସଦି ନ ପରୀeା ପେର କେଲଜ ଜୀବନର େଶଷ ଦି ନ
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଥାଏ। ତେମ ହଠାତ୍ ଆସି ପଚାରିଲ ନି ହାରି କା େମାେତ ତୁ ମ ଜୀବନ ସାଥୀ କରି ବ?
େମାର अବା ସାଘାଂତି କ େହାଇଗଲା େଗାେଟ ପେଟ େମା ହୃଦୟର ଉ\ର ଥିଲା ହଁ ଆର
ପେଟ ଓଠ ମେତ ବାଧ କରୁଥିଲା ନା କହି ବା ପାଇଁ। ମି ଛ ପତି ଶତି େଦଇ ମଁୁ ତୁ ମକୁ
ଠକି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲି। େପମର େସଇ ଶ¨େର କଳଂକଟିଏ ସାଜି ବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥିଲି କାରଣ
ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ମ ପରି ବାର େକେବ ବି େମାେତ ତୁ ମ ଜୀବନସାଥୀ ଭାେବ ସୀକୃ ତି େଦବନି
େତଣୁ ମଁୁ ସିE ତ ହାସର ସହ ଉ\ର େଦଇଥିଲି ଜୀବନ ସାଥୀ େହଇପାରିବି କି ନା ଜାଣିନି
କି m ତେମ ତ େମା ହୃଦୟର ସାଥୀ େହାଇ ସାରି ଛ अଭି ।
େମା ଉ\ରର अଥ ତେମ କଣ ବୁ ଝି ଲ ତେମ ଜାଣିଥିବ अଭି । ରାଗ ତମ୍ ତମ୍ େହାଇ
ଚାଲି ଯାଉଥାअ ଆଉ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ମେନଇବାକୁ ବାର^ାର େଚ.ା କରୁଥାଏ କି m ଜାଣିନଥିଲି
ସତେର ତୁ ମକୁ ମେନଇ ପାରି ବିନି େବାଲି । ତେମ େସ ଦି ନ ଏମି ତି ରାଗିଲ େଯ ଆଉ
େକେବ ବି େଫାନ୍ କରି ନ। ମଁୁ ମଧ ବଦ୍ରାଗୀ ଝି अଟିଏ ସବୁ େବେଳ ତୁ ମ େଫାନ୍ ଆଉ
େମେସଜ୍ର अେପeାେର ଥାଏ ସତ କି m ନି ଜ ଜି ଦ୍ ପାଇଁ ନି ଜ ଆଡୁ େକେବ େଫାନ୍
କରି ନି।
ଆଜି େଦଖ ସମୟର ଚକ ଗଡ଼ି ଗଲା। ତେମ अଛ ମଁୁ अଛି କି m अଭିମାନର
ପାେଚରୀଟିଏ ଗଢ଼ି େହାଇଯାଇଛି । ମଁୁ ବି ଚାହଁୁ ନି ତୁ େମ, ତୁ ମ अଭିମାନ ଭାଂଗି େମା ପାେଖ
ହାରି ଯାअ। ମଁୁ େମା ପରାଜୟକୁ ସୀକାର କରି ଇତି ମଧେର अେନକ ଥର େଫାନ୍ କରି ବାକୁ
େଚ.ା କରି ଛି। ତୁ ମର େସଇ ପୁରୁଣା ଠି କଣାେର अେନକ ଥର ଚି ଠି େଦଇଛି । ପତି ଥର
ହାରି ଯାଇଛି କାରଣ ତେମ େବାେଧ ତୁ ମ ହୃଦୟରୁ େସଇ ସବୁ ପୁରୁଣା ସE ତିକୁ କାଢ଼ି ରା]ା
କଡ଼କୁ ଫିଂଗି ସାରିଛ। ତୁ ମ ନ^ର ବp ଥାଏ, ତୁ ମ ପୁରୁଣା ଠି କଣାରୁ ଚି ଠି େଫରି ଆେସ।
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 135

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ତେମ ସବୁ େବେଳ କହୁଥିଲ ନା अଭି ତମ ସତ େପମ ଏକ ତରଫା େବାଲି , େସଇ
େପମ ଦୁ ଇ ତରଫାରୁ ଥିଲା ମାତ ତେମ େକେବ ବୁ ଝି ବାକୁ ଚା କରି ନ େକବଳ ପମାଣ
ସାଉଁଟିବାେର ବ] ଥିଲ। େପମ କଣ ଜାମି ତିର େକଉଁ ଉପପାଦ େହାଇଛି େଯ ତାକୁ
ପମାଣିତ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ। ଏଇ ଜୀବନେର ତୁ ମ ସହ େକେବ େଭଟ େହାଇପାରି ବନି
େବାେଧ େତଣୁ ଆଜି ମଁୁ ଏଇ ମାଧମଟିଏ ବାଛି ଚି। େମାର ଚି ଠିଟି ତୁ ମର ନଜରବpୀ େହଉ
କି ବା ନ େହଉ େମାର ଦୁ ଃଖ ନାହW। ଏଇ ସମାଜେର ତୁ ମ ଭଳି अେନକ େଲାକଥିେବ
େଯଉଁମାେନ ନି ଜର ଭୁ ଲ ବୁ ଝାମଣା ପାଇଁ अନକୁ େଦାଷାେରାପ କରୁଥିେବ अkତଃ
େସମାେନ ତ ଚି ଠିଟି ପଢ଼ି ପାରି େବ।
ଇତି
ବି ରହର ନି ଆଁେର ଜଳୁ ଥିବା
ନି ହାରି କା
अବି ନାଶର େଦହର ଝାଳ ଆଖିର ଜଳ ଏକାକାର େହାଇ ଯାଇଥାଏ। େକମି ତି ଭୁ ଲି
ପାରି ଲି ନି ହାରି କାର େସଇ ନି ରିମାଖି ମୁହଁ ଆଉ ଲୁ ହ ଛଳ ଛଳ ନି ରୀହ ଆଖିକୁ। େକମି ତି
େପାଛି େଦଇ ପାରିଲି ହୃଦୟର କା©ରୁ ନି ହାରି କାର ନଁାକୁ । ହଁ ପାଇେଭଟ୍ ଚାକି ରୀର
ବ]ତା ଭିତେର ସମୟ ପାଇନି େପମ କରି ବାକୁ ମାତ େସଇ ବ]ତା ଭିତେର ଖଂଡ଼ି ଉଡ଼ା
େଦଉଥିବା ସପନମାନ,ୁ ତ ଭୁ ଲି ଯାଇନି , ନି ଜ ପରି ବାରକୁ ଭୁ ଲି ପାରି ନି, ଭୁ ଲି ପାରି ନି
ପି ଲାଦି ନର ସାଂଗମାନ,ୁ , େହେଲ ଯାହାକୁ ଦି େନ ନି ଜ ଠାରୁ େବଶି ଭଲ ପାଉଥିବାର
ପମାଣ େଦଉଥିଲି େକମି ତି ତାକୁ ଭୁ ଲି ପାରି ଲି। କି m ନି ହାରି କା େଯ େକେବ ବି କହି ନି
ଭଲପାଏ େବାଲି । ତା େପମର ପମାଣ େଦବାକୁ ଚାହWନି େସ କି m ତାର ପତି ଟି ନି ଶାଶେର
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अବି ନାଶର ନଁା େନଉଛି । ଚି ଠି ଖେw େଦବାପାଇଁ େକେତ ମାଧମ େଖାଜି ଛି। େତେବ କଣ
େମା ଭଲ ପାଇବା ସତେର ସାଥ ରହି ତ ଥିଲା?
ଏମି ତି ହଜାେର ପଶର ଭିଡ଼ ଭିତେର ନି ଜର େପମକୁ େଖାଜୁ ଥାଏ अବି ନାଶ। ବସ୍
ଆସି ଗଁା େପଜ୍େର ପହଁ ଚି ସାରିଥାଏ। अବି ନାଶ ଗଁାେର ପହଁ ଚି ମଧ ଘରକୁ ଗଲାନି
େସଇ େପଜ୍େର अେପeା କରି ଲା ନି ହାରି କାର ଗଁାକୁ ଯାଉଥିବା େକଉଁ ଏକ ବସ୍କୁ ।
ମେନ ମେନ ଧନବାଦ େଦଉଥାଏ େସଇ ଓଡ଼ି ଆ େପପର୍ଟିର େସଇ ତୁ ମ ପାଇଁ ଚି ଠିର
]^ଟିକୁ।

ସାହାନି ୟାଜପୁର , କଟକ
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ପତି କି ୟା
େଦବାଶି ଷ

ବାବୁ

ଦଶହରା

ଛୁଟିେର

ମା’,ୁ

େଭଟିବାକୁ

“ଜରାନି ବାସ”କୁ ବାହାରି େଲ। ସାନ ଝି अ ରଶିE ତା ବି େଜେଜମା,ୁ
େଦଖିବାକୁ ଜି ଦ ଧରି ଲା। େତଣୁ େସ ବାଧ େହାଇ ତାକୁ ସାଥିେର
େନଇଗେଲ। ରଶିE ତା େକpୀୟ ବି ଦାଳୟେର ପ|ମ େଶଣୀେର ପେଢ଼।
ଭାରି େମଧାବୀ ପି ଲାଟିଏ।
େଦବାଶି ଷ ବାବୁ ମା’, ସାେର କଥାବାତାେର କି ଛି ସମୟ ମ·ି
ରହି େଲ। ରଶିE ତା ମଧ େଜେଜମା,ୁ କୁ େଇ ଧରି େକାଳେର ବସି
ରହି ଲା। େଜେଜମା, ଆଖି ର ଲୁ ହ ରଶିE ତାକୁ ବି ବତ କରି ପକାଉଥିଲା।
େଫରି ବା ବାଟେର ରଶିE ତା ପାପା,ୁ ପଚାରିଲା, “ପାପା, ପାପା, େଜେଜମା
ଆମ ଘେର ରହି େଲ अସୁବିଧା କ’ଣ?” େଦବାଶି ଷ ବାବୁ

ଝି अକୁ

ବୁ େଝଇେଦେଲ, “ବୁ ଢ଼ା ବୁ ଢ଼ୀମାେନ ଜରାନି ବାସେର ରୁହkି । େସଠାେର
ତା, ବୟସର ବହୁ େଲାକଥା’kି । େସମାେନ ପୁରାଣ ପାଠ, େଯାଗ,
ଧାନ ସହ ହସଖୁସିେର ସମୟ ବି ତାଇଦି अkି ।” ରଶିE ତା ପାପା,ୁ
କହି ଲା, “ପାପା, ଏଠାେର ତ ଏୟାର କwିସନର ନାହW ଏଲ ସି ଡି ଟିଭି
ସମି ତ ସତପକାଶ ମଧ
ମି ଶ

ନାହW। େଜେଜମା,ୁ

ବହୁତ

अସୁବିଧା

େହଉଥିବ। କାର

ଚେଲଇବାେର ବ] ଥାଆkି େଦବାଶି ଷ ବାବୁ । ରଶିE ତା ତା, ପାଖ
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସି ଟେର ବସି ଥାଏ। ରଶିE ତା ପୁଣି ଡାକି ଲା ପାପା, ପାପା, ମଁୁ ତୁ ମକୁ ପମି ଜ୍ କରୁଛି ମଁୁ ବଡ
େହେଲ ତୁ ମକୁ େଗାଟିଏ ହାଇ ଫାଇ ଜରାନି ବାସେର ରେଖଇବାର ବବା କରି ବି,
େଯଉଁଠି ଏଲ ଇ ଡି ଟିଭି, ଏସି , ଜି ମ, ସି ମିଂ ପୁଲ, ଗାେଡନ ଆଦି ସବୁ ପକାରର ସୁବିଧା
ଥିବ। “ଆଉ ଶୁଣ ପାପା ତୁ ମ ପାଇଁ େଗାେଟ େରାବଟ ଝି अେଟ କି ଣିେଦବି ଯି ଏ ତୁ ମର
େଦଖାଶୁଣା କରିବ। କାରଣ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଆଉ ଟାଇମ େଦଇପାରି ବିନି।”
ଝି अ ମୁହଁରୁ ଏତି କି ଶୁଣି େଦବାଶି ଷ ବାବୁ , ମୁହଁଟା ବି ଷ$ େହାଇଗଲା। ହଠାତ େସ କାର
ଚେଳଇବା ବp କରି େଦେଲ। େସ େକବଳ ଝି अର ମୁହଁକୁ अପଲକ ନୟନେର ଚାହW
ରହି େଲ 

ଈ େମଲ ଠି କଣା : sambitsm1987@gmail.com
ଗୁଡିଆନାଳୀ, େଢ,ାନାଳ, ଓଡ଼ି ଶା, ୭୫୯୦୦୧
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ସୁକନା
ଟିକିଏ ଛାଇ ନି ଦ ଲାଗି ଆସୁଥିଲା େବେଳ ଟମି ର ଉଟ
ଚି ାରେର ନି ଦ ଭାିଗଲା େବୖ {ବୀ,ର। ଭୟାତୁ ର େହାଇ ଖଟଟି
ଉପେର ଉଠି ବସି େଲ େସ। େକହି େବାଧହୁଏ େଗଟ୍ େଖାଲି ହତା
ଭିତେର ପଶି ଲା କି କ'ଣ। ପାଦ ଶ¨ଟି ଘରର ଗୀଲ୍ େଗଟ୍ ଯାଏଁ ଆସି
ପୁଣି େଫରି ଯିବାର अନୁ ଭବ କେଲ େବୖ {ବୀ। अନୁ ମାନ କେଲ େବାେଧ
ଚି ଠିପତ େନଇ େପାମାନ୍ ଟି ଆସି ଥିବ ଗୀଲ୍ େର ଲାଗିଥିବା
ଡାକବାÅେର ପକାଇ େଦଇ ଯାଇଥିବ। ଘରକୁ େକହି ବାହାର େଲାକ
ପଶି ବାର େଦଖିେଲ ଏମି ତି କାନଫଟା ଚି ାର କେର ଟମି । ପୁअ େବାହୂ
अଫିସ୍ କୁ ଏବଂ ପି ଲାମାେନ ;ୁଲ୍ କୁ ବାହାରି ଗଲା ପେର ଘେର େକବଳ
େବୖ {ବୀ ଆଉ ଟମି । ଦି ନସାରା ଏମି ତି ତୁ ହାକୁ ତୁ ହା ଟମି ର ଉଟ
ଚି ାର ଆଉ େମ|ାଏ ଖାଇ େଗାଡାଉଥିବା ନୀରବତାକୁ

େନଇ

େବୖ {ବୀ,ର ଜୀବନ। ଗଁା େର ଥିବା େବେଳ ଏଇ ଜୀବନଟା େମାେଟ
ବାଧୁ ନଥିଲା େବୖ {ବୀ,ୁ । ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଭଳି ଜୀବନଧାରଣ
କରୁଥିେଲ େସ । ଜନEରୁ େଗାଟିଏ ଆଖି ହରାଇଥିବା େବୖ {ବୀ,ର
ସୁଷମା ପରିଜା

ବି ବାହ େହାଇଥିଲା ମଧୁପୁର ଗଁାର େଗାେଟ ଜମି ଦାର ଘରର େଯୗଥ
ପରି ବାରେର। ପତ ୀହରା ହୃଦାନp ରାୟ, ଦି ତୀୟା ପତ ୀ େହାଇ େସ
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ଆସି ଥିେଲ ସ ାମୀ,ର ଚାେରାଟି ସାନ ସାନ ପି ଲା,ର ଦାୟି ତ େନବା ଲାଗି। ଘେର ଚାକର
ବାକର ମୂଲିଆ ପାଣିଆ,ର अଭାବ ନଥିଲା। ଆଖିଟିଏ ନଥିେଲ ମଧ ଚାଷବpୀ ଘରର
ସବୁ କାମଦାମ ସୁରୁଖୁରୁେର ଚେଳଇ େନଇଥିେଲ େବୖ {ବୀ। ସମୟକେମ େଗାଟିଏ ପୁअ
ଏବଂ ତି େନାଟି ଝି अ,ୁ ଜନE େଦଇଥିେଲ। ହୃଦାନp, ସାନଭାଇ େପମାନp,ର େକହି
ସkାନ ସkତି ନଥିେଲ। େତଣୁ େପମାନp, ପତ ୀ ମାଧବୀ ମଧ େସଇ ପି ଲା, େସବା
ଶୁଶଷା କରି ବା ସହି ତ େବୖ {ବୀ,ୁ ଭଉଣୀଟିଏ ଭଳି େଦଖୁଥିେଲ। ପି ଲାମାେନ ମାଆଠାରୁ
ଖୁଡୀକୁ େବଶୀ ଆଦରି େନଇଥିେଲ। େକେଡ ଆନpେର କଟି ଯାଉଥିଲା େସ ଦି ନସବୁ ।
ସୁଖର ଦି ନ ଗୁଡିକ ପାଣି ପରି େବାହି ଯାଏ। ଚାରି ଟା ଦି ନ ଜରେର ପଡି ଆଖି ବୁ ଜି େଲ
ହୃଦାନp। ଡକା ହକା େହଲା ଭଳି ଛअଟା ମାସେର ଚାଲି ଗେଲ େପମାନp। ଏକୁ ଟିଆ
ପଡି ଗେଲ େବୖ {ବୀ ଆଉ ମାଧବୀ।
ପର ଲଗା ଚେଢଇ ପରି କେମ କେମ ପି ଲାମାେନ ବଡ େହେଲ। ଝି अମାେନ
ବାହାେତାଳା େହାଇ ଚାଲି ଗେଲ ନି ଜ ନି ଜର ସଂସାର କରି ବା ଲାଗି। ପୁअମାେନ ବି
ପାଠଶାଠ ପଢି ଚାକି ରୀ ବାକି ରୀ କରି ନି ଜ ନି ଜର ପରି ବାର ଧରି ବାହାରି ଗେଲ ଘରୁ।
ସାନଭଉଣୀଟି ପରି ଦୁ ଃଖସୁଖେର ସାଥୀ େହାଇଥିବା ସାନ ଯାଆଟି େରାଗେର ପଡି
େସପାରି କୁ ଚାଲି ଗଲା ପେର ଘେର ସଂପ$
ୂ  ଏକା େହାଇପଡି େଲ େବୖ {ବୀ। ବୟସ ଭାର
ଠାରୁ ଚି kାର ଭାର ବଳି ପଡୁ ଥିଲା। ବଡପୁअ ରେମଶର େଗାଟିଏ େରାଜଗାର ନି अ¤ିଆ
େହଉଥିଲା ଏେତ ବଡ ପରି ବାରଟି ଚେଳଇବା ଲାଗି। ତା'ର ନି ଜର ଆଠ ଆଠଟା ପି ଲା,
ସହି ତ ଘରର ସଂପ$
ୂ  ଖ ତୁ ଲାଇବାକୁ ଖୁବ୍ କ େହଉଥିଲା େତଣୁ ମଝି େର ମଝି େର
ନାରୀ ମହଲେର ଖି ଟ୍ ଖାଟ୍ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ପଛ ମାଆଟି -ାରା ପତି ପାଳି ତ େହାଇଥିବା
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ବଡପୁअଟି ପାଣପେଣ େଚା କରୁଥାଆkି ପଛ ମାଆ ଏବଂ ତା,ର ପି ଲାମାନ,ୁ
େଦଖାଶୁଣା କରି ବା ଲାଗି େହେଲ ପତି କୂଳ ପରି ିତି େର ତାହା ସnବ େହଉ ନଥାଏ।
ଏମି ତି ମାନସି କ अଶାkି ଭିତେର ଦି େନ ହୃଦ୍ ଘାତର ଶି କାର େହାଇ ପାଣ ହରାଇେଲ େସ।
ନି ଜ ଜନିE ତ ପୁअଠାରୁ ବି अଧି କ େସ ହ କରୁଥିବା ବଡ ପୁअକୁ ହରାଇ େବୖ {ବୀ,ର ଆଖି ରୁ
ଲୁ ହ ଶୁଖୁ ନଥିଲା। ତା,ର େଶଷ ଆଶାବାଡ଼ି ଟି ଭାି ଯାଇଥିଲା। େଗାଟିଏ ଆଖି ତ ଜନEରୁ
ନଥିଲା ଏେବ କାpି କାpି ତା,ର ଆର ଆଖିଟି ମଧ ଦୃ ିଶoି ହରାଇଥିଲା। େସ ଘର
କାମ ଲାଗି ସଂପ$
ୂ  अସମଥ େହାଇ ପଡି ଥିେଲ। କହି ବାକୁ ଗେଲ ଘର ପାଇଁ अେଲାଡା
େହାଇ ପଡି ଥିେଲ। ଏଇ ପରି ିତି େର ଏେବ ନି ଜର अନି gା ସେ\ ମଧ େବୖ {ବୀ,ୁ ବାଧ
େହାଇ ସାନପୁअ ସହି ତ ରହି ବା ଲାଗି ଯି ବାକୁ ପଡି ଲା ରାଉରେକଲା।
ସାନ ପୁअ ବି ଭାସ ଥିଲା ିଲ୍ ପା¤ର ଜେଣ ପଦ अଫିସର। ତା'ର ¦ୀ ମଧ
େସଠାେର େଗାଟିଏ ଉ ପଦାଧି କାରୀ ଥିଲା। େଗାଟିଏ ଝି अ ଆଉ େଗାଟିଏ ପୁअକୁ େନଇ
ତା,ର ସଂସାର ଖୁବ୍ ଆରାମେର ଚାଲି ଥିଲା। ବାହାଘରର ପରଠାରୁ ଗଁାରୁ ବି ଭାସ,ର
ଭଉଣୀ ମାନ,ୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଆଣି ପାଖେର ରଖି ପଢାପଢି କରାଉଥିେଲ। େସମାେନ
ପଢାପଢି କରି ବା ସହି ତ ତା,ର ପି ଲାମାନ,ର େଦଖାଶୁଣା କରୁଥିେଲ େତଣୁ ପାଟ 
ଟାଇମ୍ େମଡ୍ େର କାମ ଚଳି ଯାଉଥିଲା େସମାନ,ର। ଭଉଣୀମାେନ ବାହାେତାଳା େହାଇ
ଚାଲି ଗଲା େବଳକୁ ପି ଲାମାେନ ଟିେକ ବଡ େହାଇ ନି ଜ କାମ ନି େଜ କରି ବାକୁ ଆରn
କରି ଥିେଲ।
କି m ଏେବ ମାଆ ଆସି ଲା ପେର ସବୁ अସୁବିଧା। ପାଟ  ଟାଇମ୍ େମଡ୍ ଟି ଯଥାରୀତି
ସକାଳୁ ଥେର ଏବଂ ସfାେର ଥେର ଆସି ବାସନ ମଜା, ଝାଡୁ େପାଛା କାମ କରୁଥିଲା।
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େରାେଷଇଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଦୁ ଇ ଓଳି ପାଇଁ େରାେଷଇ କରି େଦଇ ଯାଉଥିଲା। ଦି ନ
ଯାକ ଘେର େକବଳ ଟମି କୁ ଛାଡି ଆଉ େକହି ରହୁନଥିେଲ। ଗାଆଁ ଘେର ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ
େଲାକ, ଗହଳି ଭି ତେର ଚଳି ଆସି ଥିବା େବୖ {ବୀ ସହରର ଏଇ ଏକୁ ଟିଆ ଜୀବନେର
अଣନି ଃଶାସୀ େହାଇ ପଡୁ ଥିେଲ।
ବି ରାଟ ବଳା, ଦାମୀ କାର୍ ଆଉ अପଯା ଐଶଯ ର अଧୀଶର ପୁअଟି କି m ଥିଲା
ମାଆ ପତି ସ"ୁ $ ଉଦାସୀନ। କାରଣ ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ େସ ତା,ର େଯୗଥ ପରି ବାରେର
ଖୁଡୀ ତା’ର ଲାଳନପାଳନ କରି ଥିେଲ। ନି ଜର ଚାରି ସkାନ, ସେମତ ମାଆଟିର ଆହୁରି
ଚାେରାଟି ସkାନ ଥିେଲ। େସମାନ,ର େଦଖାଶୁଣା କରୁ କରୁ ମାଆଟି ହୁଏତ ପଯା
ସମୟ େଦଇ ପାରିନଥିଲା ନି ଜର ସkାନଟିକୁ। େସଥିଲାଗି ମାଆ ପାଇଁ ପୁअର ମନେର
ଦାୟି ତେବାଧ ଥିଲା ସି ନା ମାତୃ ତର ଆକଷଣ ନଥିଲା। େଯୗଥ ପରି ବାରେର କ\ ବର
-ାହି େର ବାଧ େହାଇ ପୁअଟି ମାଆ,ୁ ଗଁାରୁ ଆଣି ନି ଜ ପାଖେର ରଖିଥିଲା ସି ନା ତା'ର
ପରି ବାର ମାଆଟିକୁ ପାଖେର ରଖି ଉପଯୁo ରeଣାେବeଣ କରି ବା ଲାଗି ଚାହଁୁ ନଥିେଲ।
େବୖ {ବୀ ତା,ୁ େଗାଟିଏ अନାବଶକୀୟ େବାଝ ଭଳି ମେନ େହଉଥିେଲ।
ଘେର ଟମି ଥିଲା ସଭି,ର ପି ୟପାତ। େସ ମଣିଷ ଭଳି ଘେର ସବୁ ଆେଡ ଚଳପଚଳ
କରୁଥିଲା, ତା' ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ଲାଗି ସ ତ ସାବୁ ନ, ଶାେ"ା, ତା'ର ଖାଇବା ଲାଗି ସ ତ
ବବା ଥିଲା, େଶାଇବା ଲାଗି ସ ତ ଖଟ େଶଯ କ^ଳ ଥିଲା। ପୁअେବାହୂ ଆଉ
ପି ଲାମାେନ ଘେର ପଶି ବା eଣି ଆଗ ସରାଗେର େଖାଜି ପକାଉଥିେଲ ଟମି କୁ। େସମାନ,
େକାଳେର େସ ସବୁ େବେଳ ବସି ରହୁଥିଲା, ଶାେର ଚାଟି ପକାଉଥିଲା େସମାନ,ୁ । ଗଁାେର
ଥିବା େବେଳ କୁ କୁ ରକୁ ଛୁଇଁେଲ ଆଉଥେର ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ନକେଲ ଘେର ପଶୁ ନଥିେଲ
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େବୖ {ବୀ, କି m ଏଠାେର ଟମି ସହି ତ ତା,ୁ ସବୁ େବେଳ ରହି ବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା। ବଳାର
େଗାଟିଏ କଣିକିଆ ଘେର ରହି ବାକୁ ଦି ଆଯାଇଥିଲା ତା,ୁ । ଘର ଭି ତେର ଥିଲା ଆଟାଚ୍
ଲାଟି ନ୍ ଆଉ ବାଥ୍ ରୁମ୍। ପଥେମ ପଥେମ ଆସି ଲା େବେଳ ଟିେକ अସୁବିଧା େହଉଥିେଲ ବି
ଧୀେର ଧୀେର େସ अଭ] େହାଇ ଯାଇଥିଲା अwାଳି अwାଳି ନି ଜର ନି ତକମ କରି ବା
ଲାଗି େସଇ ନି  ଇଲାକାଟିେର। ସକାଳ ଜଳଖିଆ େଦଲା େବେଳ େବାହୂ ଆଉ େଗାଟିଏ
ହଟ୍ େକସ୍ ଭିତେର ମଧାହ େଭାଜନ ରଖି େଦଇ ଯାଉଥିଲା। ପାଖେର ରଖାଯାଇଥିବା
େଟବୁ ଲ୍ ଉପେର ଥୁଆ େହାଇ ରହୁଥିଲା ଥାଳି ଗାସ୍ ଆଉ ପାଣି େବାତଲ।
ବାସ୍ ଦି ନ ନअଟା େବେଳ ସମେ] ବାହାରି ଯାଉଥିେଲ କାମେର।
ତା'ପେର ସfାେର ସମେ] ସା େହାଇ େଫରି ଆସି ଲା ପଯk େସ ବି ରାଟ
ବଳାେର ଚାେଲ ଟମି ର ରାଜୁ ତି । ରାଜାଧି ରାଜ ଭଳି ବଳାର ଭିତେର ବାହାେର ଘୁରି
ବୁ ଲୁ ଥିବା ଟମି अଜଣା େଲାକଟିଏ େଦଖି େଲ େଭାଃ େଭାଃ କରି ଚି ାର କରି କ"ାଉଥାଏ।
ବାହାର େଲାକ,ୁ ଭୟ ଲାେଗ କି ନାହW େକଜାଣି େବୖ {ବୀ,ର େଦହ ଶୀେତଇ ଯାଏ
ଭୟେର। ସବୁ େବେଳ ମେନ ହୁଏ ଏଇ ଟମି ଆସି ବ ଆଉ ଝା"ି ପଡି ବ ତା, ଉପେର।
ଟୁ କୁରା ଟୁ କୁରା କରି ପେକଇବ ତା,ୁ ୍। ଆନpେର ସକାଳୁ ବଟର୍ ଦି ଆ େବଡ୍ ଚାକୁ ଚାକୁ
କରି ଖାଇଲା ଭଳି ଆ ଚାଟି େଦଇଯି ବ ତା,ର ହାଡ ମାଂସର ଟୁ କୁରା ତକ।
अେନକ ଥର େସକଥା ପୁअକୁ କହି ବାକୁ ବାହାରି ଥିେଲ ବି ପି ଲାମାନ, ଟମି ପତି
ଥିବା େସହ େଦଖି ଚୁ ପ୍ ରହି ଥାଆkି େସ। କାେଳ କି ଏ ଖରାପ ଭାବି େବ କି ଓଲଟା ଦି '
ଚାରି ପଦ ଶୁଣିବାକୁ ପଡି ବ େସଇ ଭୟେର।
ଦି ନକୁ ଦି ନ ଟମି ର ଭୟ ଗାସ କରି ଚାଲି ଥାଏ ତା,ୁ । ଶରୀର ରୁଗ୍ ଣ େହବା ସହି ତ
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ମାନସି କ ଦୁ ବଳତାବଢି ବଢି ଚାଲି ଥାଏ। ଏମି ତି ଭାବି ଭାବି େଶଷେର ମାନସି କ
ବି ଷାଦଗ] େହାଇ ପାଗଳୀ, ଭଳି ଏଣୁ େତଣୁ ଗପି ବାକୁ ଆରn କରି ଥିେଲ େବୖ {ବୀ।
ମାଆ,ୁ ଏମି ତି ଗପି ବାର େଦଖି ପା¤ ହିଟାଲେର ଆଡ୍ ମି ସନ୍ କରି େଦଇଥିେଲ
ବି ଭାସ। ଚି କିdା ଚାଲି ଲା କି m କି ଛି ଲାଭେହଲାନି । ବି ଭାସ ଗଁାକୁ ଖବର େଦେଲ
େକହି ଜେଣ ଆସି େବାଉକୁ େନଇଯାअ, ଯାହା ପଇସାପତ ଲାଗିବ ମଁୁ େଦବି , େସଇଠି
େଗାଟିଏ େଲାକ ରଖିେଦବ ତା'ର େସବା ଶୁଶଷା କରି ବ, ଏଠି ତା'ର େଦଖାଶୁଣା
କରି ବାଲାଗି ଆମ ପାଖେର ସମୟ ନାହW କି ପଇସା ପତ େଦେଲ ମଧ େକହି େସମି ତି
େଲାକ ମି ଳୁ ନାହଁ ାkି ତା'ର େସବା ଶୁଶଷା କରି ବା ଲାଗି। ଗଁାରୁ ଖବର େଦଲା ପୁତୁରା,
“ଏଠାେର େମା େବାଉର େଦହ ବହୁତ ଖରାପ ଦାଦା, ଆଗଭଳି ଗଁାେର କାମଧpା କରିବାକୁ
େଲାକ ମି ଳୁନାହଁ ାkି , ମାଆର େଦଖାଶୁଣା କି ଏ େସ କରିବ,

ତେମ ବରଂ ପି ଇସି ମାନ,

ଭିତରୁ କାହାକୁ କୁ ହ, େସ େନଇ ମାଆ,ୁ ରଖm”
ପୁତୁରା ପାଖରୁ ନି ରାଶ େହାଇ ନି ଜର ଭଉଣୀମାନ,ୁ ଖବର ପଠାଇଥିେଲ ବି ଭାସ।
ତି ନି ଭଉଣୀ, ମଧରୁ ଦୁ ଇଜଣ ଶାଶୁ ନଣp ଘେର ମାଆ,ୁ େନଇ େକାଉଠି େକମି ତି
ରଖି ବୁ େବାଲି କହି ଦାୟି ତ ଖସାଇ େଦେଲ ନି ଜ ନି ଜର ମୁwରୁ। େଶଷେର ମାଆ,ୁ
ବ|ାଇବାକୁ अ¤ା ଭିଡି ଥିଲା ବଡ ଝି अ େଗୗତମୀ। ସ ାମୀ,ୁ ସାଥିେର େନଇ ପହ|ିଥିଲା
ରାଉରେକଲାେର। ହିଟାଲେର ଚି କିdାଧି ନ ଥିବା ମୁମୁଷୁ  ମାଆ,ୁ ସାେର ଆଣିଥିଲା
କଟକ। ଝି अକୁ େଦଖି ସାହସ ବଢି ଥିଲା େବୖ {ବୀ,ର। अେନକ ଦି ନର ଚି କିdା ଏବଂ
େଗୗତମୀର େସବା ଶୁଶଷା ପେର ସଂପ$
ୂ  ସୁ େହାଇ ନୂ ଆ ଜୀବନ ପାଇଥିେଲ େବୖ {ବୀ।
େଯଉଁ ନକକୁwରୁ ଥେର େସ ବାହାରି ଆସି ଥିେଲ ପୁନବାର ଆଉ େଫରି ନଥିେଲ େସଠି କି।
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ଜୀବqଶା ଥିଲା ଯାଏଁ ରହି ଥିେଲ ଝି अ ଘେର। େଶଷ ସମୟେର କାେନ କାେନ କହି ଥିେଲ
ଝି अକୁ , ମେଲ ଗଁାକୁ ପଠାଇେଦବୁ େଲା ଝି अ, େସଇଠି େତା ବାପା अଛkି , େତା ଖୁଡୀ अଛି ,
ମଁୁ େସଇଠି ରହି ବି, େମାର ଆତEା େସଇଠି ଶାkି ପାଇବ।
କି m ସବୁ ଠାରୁ ଆଯର କଥା େବୖ {ବୀ ପୁअ ପାଖେର ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ କ ପାଇ
ଆସି ଥିବା ସେ\ ମଧ ଦି େନେହେଲ କାହାକୁ େସ କଥା ସବୁ କହୁନଥିେଲ କି େକେବେହେଲ
ଆଖିରୁ ଲୁ ହ େଟାପାଏ ଗଡାଉ ନଥିେଲ କାେଳ ତା, ପୁअର अମଯାଦା େହବ କି अମଳ
େହବ େବାଲି । ଝି अ ଚାହWେଲ ବି ବଡଭାଇର ମୁହଁକୁ ଚାହW କି ଛି କହି ପାରୁନଥିଲା ସି ନା
ମାଆର କ ତା'କୁ ସବୁ େବେଳ ଶତ ବୃ ି କର ଦଂଶନ ଭଳି ଜାଳା େଦଉଥିଲା।
େବୖ {ବୀ, ଝି अ େଗୗତମୀ ମାଆର କଥା ରଖିଥିଲା। େଯେତ ଦି ନ ବ|ି ରହି ଥିେଲ ସୁଖେର
ରଖିଥିଲା, େଯେବ େସ ମୃତୁବରଣ କରି ଥିେଲ, େନଇ ଯାଇଥିଲା ତା, ଗଁା ମଶାଣିେର
ସଂ;ାର କରି ବାକୁ । ସୁକନା େହାଇ ମାଆର ସବୁ ଇgା ପ$
ୂ  କରି ଥିଲା େଗୗତମୀ।
ମାଫ୍ତ : ବି ଜୟ କୁ ମାର ଦାସ, ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ,
ନୟାବଜାର, କଟକ, ୭୫୩୦୦୪, ଓଡ଼ି ଶା
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ଆତ,
ରବୀp ବାବୁ , ନୂ ଆ କରି ନି ଯୁoି େହାଇଛି ଯାଜପୁର ସହରେର
ଆଜି ର ସମୟେର ବାପା ମା େଖାଜି େଲ ମି ଳିଯିେବ ପେଛ େହେଲ ଭଡ଼ା
ଘର ନୁ େହଁ  ¦ୀ କବି ତା ସହି ତ ତା, େଛାଟ ଝି अ ସୁଇଟ ବି ବହୁତ ଖୁସି
ଥାkି ନୂ ଆ ଜାଗାକୁ ଆସି  अଫିସଠାରୁ ଝି अର ;ୁଲର ଦୂ ରତା अଧି କ
େହାଇଗଲା ଝି अ ଇଂଲି ଶ ମି ଡ଼ିୟଂମ ;ୁଲେର ପେଢ, େହେଲ अଫିସ
ପାଖେର ଘର ମି ଳିେଲ କଣ େହବ ;ୁଲ ପାଇଁ େସ अନ ଘର
େଦଖିବାେର ଲାଗି ପଡି େଲ अେନକ େଖାଜି ଲା ପେର ଘର ମି ଳିଲା
ଘରଟିକୁ ଆସି ପତି , ପତ ୀ େଦଖିଗେଲ ଦୁ ଇଟି େବଡ଼ରୁମ ସହ ବଡ
ଡଇଂ ରୁମ, େରାେଷଇ ଘର ସହ ବାଥରୁମ ବି  ଘରଟି ମନକୁ ପାଇଗଲା,
େହେଲ ନି ହାତି ଶନ
ୂ ଶାନ ଜାଗାଟା ତି ନି... ଚାରି କି .ମି ଗେଲ ଯାଇ
ମୁଖ ରା]ା ରବୀp ବାବୁ ଭାବୁ ଥିେଲ େହଉ ସବୁ ସୁବିଧା େଦଖିେଲତ
େହବନି କି ଛି କଥାକୁ ଚେଳଇବାକୁ ପଡି ବ
ସୁଇଟର ନା େଲଖା ;ୁଲେର େହଇଗଲା अଫିସ ଯି ବା ରା]ାେର
;ୁଲଟା, ବି କମ ବାବୁ ଝି अକୁ େସଇଠି ଛାଡି अଫିସ ଯାଆkି  ନୂ ଆ
େସୗମା ସୁଚରିତା ଘରକୁ ଆସି ବ ପା| ଦି ନ େହଲାଣି
େସଣ

अଫିସର ଲ| ସମୟେର ଆଜି େସଇ େଗାେଟ କଥା ସହରେର
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େଚାର, ଡକାୟତ, ଆତ, କାଲି ରାତି େର ଜେଣ ଓକି ଲ, ଘେର ପଶି ସବୁ ଲୁ ଟି
େନଇଛkି , ତା’ସହ େସମାନ,ୁ ଜୀବନରୁ ମାରି େଦଇଛkି  ରବୀp ବାବୁ , ଛାତି ଟା ଧଡ଼
କରି େହାଇଗଲା ନି ଛାଟିଆ ଜାଗାେର ଘରଟି, ନୂ ଆ ଜାଗାେର େବଶୀ େଲାକ,ୁ ଚି ହ ି
ନାହାkି  େସଇଠି

ରହି ବା ବି ପଦ ଆଉ େଗାେଟ ଘର େଖାଜି ବାକୁ ପଡି ବ ଭାବନାକୁ

अk ଘଟାଇ ଦୁ ଇଟି ହାତ ତା, କାf ଉପେର ରହି ଲା “କି ଛି େଗାେଟ ଭାବନାେର अଛkି
କଣ େହାଇଛି , ଯଦି କି ଛି ସମସା ଥାଏ ଜେଣଇେବ ମଁୁ अଛି ” अଫିସର ଆଉ ଜେଣ ାଫ
ବି ଜୟବାବୁ

କହି ଗେଲ

ରବୀpବାବୁ

ଠି କ

କେଲ

େଯ

କବି ତାକୁ

ଏ

ବି ଷୟେର

ଜେଣଇେବନି  ଘେର ପହଂଚି େଦଖkି କବି ତା ମୁହଁେର ବି ବତର ଛି ଟା ଟିଭିେର ନି ୟୁଜୁ
ଚାଲି ଛି,

अତି ରଂଜି ତ ଭାବେର ନି ୟୁଜୁ

ରି େପାଟର

ବଖାଣି ଛାଲି ଛkି ଡକାୟତମାନ,

କାରନାମା, େଦଖିେଲ ଭୟର ମାତାଟା ଦୁ ଇଗୁଣିତ େହାଇଯାଉଛି  ରବୀpବାବୁ କାଳ ବି ଳ^
ନକରି ଟିଭିର ଚାେନଲ ବଦଳାଇ େଦେଲ କବି ତା, ଡରକୁ ସି ନା ବଢି ବାକୁ େଦେଲନି
େହେଲ ନି ଜର ଡର େଯ ଦୁ ଇ ଗୁଣିତ େହଇସାରି ଛି ଏକଥା ଏକ ଗାସ ପାଣିକୁ ଏକାଥେର
ପି ଇବା ପେର अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ
ରାତି େଭାଜନ ସାରିବା ପେର ସମେ] େଶାଇବାକୁ ଗେଲ ରବୀpବାବୁ ବାହାର
କବାଟେର ଦୁ ଇଟି ତାଲା ଏକା ସହ ପେକଇେଲ କବାଟକୁ ଭଲକି ଟାଣିକି େଦଖି
େଶାଇବାକୁ ଗେଲ ଶୀତ ଟିେକ ଟିେକ ପଡ଼ି ଲାଣି ପା ବି ଏକ କି ^ା ଦୁ ଇେର ବୁ ଲୁ ଚି 
ବି କମ ବାବୁ ,ୁ ନି ଦ ଆସୁନି, ମନେର ଆଡୁ ସାଡୁ ଭାବନା ଆସୁଛି ବାହାେର କୁ କୁ ର
ଗୁଡାକ େଜାରେର ଭୁ କି େଲ, ରବୀp ବାବୁ , ଛାତି େର ଛନକା ପଶି ଗଲା ଘଡି େର ଦୁ ଇଟା
ବାଜି ଛି କବି ତା ବୁ ଲି ଚାହWେଲ ରବୀpକୁ “କଣ େଶାଇନା, ମେତ ବି ନି ଦ ନାହW, େଦଖୁନା
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େସ କୁ କୁ ର ଗୁଡାକ ଯି ମିତି କାହାକୁ େଦଖିଲା ପରି ଭୁ କୁ ଛkି ” ରବୀp ବାବୁ କି ଛି କହି ବା
ପବ
ୂ ର
 ୁ କୁ କୁ ର ଗୁଡାକ ତା, କବାଟ ପାଖେର ଭୁ କି ଲା ଭଳି ଲାଗିଲା
ହଟାତ

କବାଟ ଖଡ଼ ଖଡ଼ େହବାର ଶ¨ େହଲା ରବୀp ବାବୁ ,ୁ ଆଉ अଛପା

ନଥିଲା େଯ େସମାେନ ଆସି କବାଟ ପାଖେର େହାଇଗେଲଣି  ପତି ପତ ୀ ଦୁ ଇ ଜଣ,
େଦହରୁ ଗମଗମ ଝାଳ େବାହି ଚଳି ଲା କବି ତା, କାp େଦଖି ରବୀp ବାବୁ େଯ କଣ
କହି େବ ମୁw କାମ କରୁନଥାଏ କାଇଁ ପରିବାରକୁ ଆଣି ଆଜି ବି ପଦମୁହଁେର ଛାଡ଼ି ଲି
େସପାଇଁ ନଜକୁ େକାଷୁଥାkି  କି ଛି ସମୟ ପେର େସମାେନ ଡଇଂ ରୁମେର ପଶି ନି ଜ କାମ
ଆରn କରି େଦେଲ ରବୀp ବାବୁ କବି ତାକୁ ନକାpିବା ପାଇଁ ଇଶାରା କେଲ େଶାଇବା
ଘର କବାଟକୁ ଭଲ କି ବp କରି େଦେଲ େଚୗକି , େଟବୁ ଲ ଯାହା ଓଜନି ଆ ଜି ନିଷ ଥିଲା
କବାଟକୁ ସବୁ ଲେଗଇେଦେଲ ଯାହାବି େହଇଯାଉ େସ ହାର ମାନି େବନି  ସୁଇଟ
ନି େଘାଡ଼ ନି ଦେର େଶାଇପଡି ଛି, ଯାହା େହଉ େସ କି ଛି ଜାଣି ନପାରୁ, ନେହେଲ ତା େକାମଳ
ମନେର ଆଘାତ ଲାଗିପାେର େସମାେନ ଆଉ େଗାେଟ େଶାଇବା ଘେର ପଶି େଲଣି ଏ କଥା
ଆଉ ବୁ ଝି ବା ବାକି ନଥାଏ େସମାେନ ସତକର ସହ ନି ଜ କାମକୁ କରି ଚାଲି ଥାkି  ବି କମ
ବାବୁ , ପି ତୃ ପାଣଟା େଯ अତି ଭୟ,ର ସ,ଟକୁ ସାମାକରୁଚି ଏ କଥାଟି ତା,
େଚେହରାରୁ  ବାରି େହାଇ ପଡୁ ଥିଲା ବି ଜୟବାବୁ , କଥା ମେନ ପଡି ଗଲା, େସ
କହି ଥିେଲ କି ଛି अସୁବିଧା େହେଲ କଲ କରି ବାକୁ  ବି କମ ବାବୁ ଆଉ େଡରି ନ କରି େଫାନ
କେଲ ବି ଜୟ ବାବୁ ଜାଣି ସାରି ଥିେଲ ଏେତ ରାତି େର କଲ ମାେନ ନି ୟ ରବୀp ବାବୁ
ବି ପଦେର “ଆମ ବହୁତ ବି ପଦେର େସମାେନ ଆମ ଘେର ପଶି ଛkି , କି ଛି େଗାେଟ
କରm......” अତି ଧୀର ଗାଳାେର ରବୀp ବାବୁ କହି େଲ ବି ଜୟ ବାବୁ ପରାମଶ େଦେଲ
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େଯ ଯାହାବି େହଇଯାଉ େସ କବାଟ େଖାଲ ନାହW, େଯେତ ସୁନା ରୂପା अଛି ସବୁ କୁ ବାfି
ଘରର େକାଉ अଳି ଆ ଜାଗାକୁ ପେକଇ ଦି अ ମଁୁ ଶୀଘ କି ଛି କରୁଛି , ବି ଜୟ ବାବୁ ଏ କଥାକୁ
ଏେତ ଧୀେର କହୁଥିେଲ େଯପରି ଟିେକ େଜାେର କହି େଲ ଡକାୟତମାେନ ଶୁଣି େନେବ
ଏମାେନ େସଇପରି କେଲ େଯପରି ବି ଜୟ ବାବୁ ପରାମଶ େଦଇଥିେଲ
େସପେଟ େଗାେଟ ଘର ପେର अନ ଏକ ଘରକୁ ପେବଶ କରି େସମାେନ ନି ଜ
କାମେର ବ]ଥାଆkି  ସବୁ ଶୁଣି ମଧ ବି କମ ବାବୁ ନି ରୁପାୟ ଜୀବନ ଆଗେର ଏ
ଟ,ାପଇସାର ମୂଲ େଯ

କି ଛି ନୁ େହଁ , ଏହା ବୁ ଝି ବାକୁ ଆଉ ବାକି ନଥିଲା େକବଳ

ଆକୁ ଳ ନି େବଦନ େସ ଭଗବାନ,ୁ କରି ଚାଲି ଥାkି ତା, ପରି ବାରର ଜୀବନ ରeା ପାଇଁ
ୟା ଭିତେର ବି ଜୟ ବାବୁ , େଫାନ ଆସି ଲା, ବି କମ ବାବୁ ଟିେକବି େହଳା ନକରି
େଫାନଟିକୁ ଉେଠଇ େଦେଲ, ଆଉ ଶୁଣି ଆଶ]ି େହେଲ େଯ େପାଲି ସ ବାହାେର ଆସି
ସାରି ଛkି  ବfୁ କଧାରୀ େପାଲି ସ अତି ସତକ ସହି ତ ଆଗକୁ ଗତି କେଲ କବାଟର ତାଲା
ଭା େହଇନି େବାେଧ େଚାର ଦଳ ପଛପେଟ ପଶି ଛkି  େପାଲି ସ ମାେନ ବି ଆଜି ନି uତି
େନଇଛkି ଆତ,ିତ କରୁଥିବା ଏ अସାମାଜି କ ମାନ,ୁ ଧରି କି ହW ରହି େବ େସମାେନ ବି
ଜାଣି ସାରି ଥିେଲ ଏମାନ, ଉପ]ିତି କୁ ସୁରeିତ ଜାଗା େଖାଜି अfାରେର ଲୁ ଚି ରହି େଲ
ମୁକାବଲା କରି ବାକୁ  େପାଲି ସ ଘର ଭିତେର ପଶୁପଶୁ ଚାରି ଆେଡ ବି େଛଇ େହାଇ
ପଡି ଥିବା ଜି ନିଷକୁ େଦଖିବାକୁ ପାଇେଲ ବି କମବାବୁ େଯାଉ ଘେର ବp ଥିେଲ େସ ଘରୁ
ତା, ପରି ବାର ସୁରeିତ ସହ ଉାର କରାଗେଲ ବାହାରକୁ ବାହାରି ବା ପେର ବି କମ
ବାବୁ ବି ଶାସ

କରି ପାରୁ ନଥାkି , ସତେର କଣ ତା, ପରି ବାର ଜୀବି ତ! ଭଗବାନ,ୁ

अେନକ କୃ ତତା ଜଣାଇେଲ
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େରାେଷଇ ଘରଟି ପୁରା अfାର, େସଇ अfାର ଭିତେର ଲୁ ଚି ବସି ଥାkି େସମାେନ
େପାଲି ସ ବି ଜାଣି ସାରି ଥିଲା େସ ଲୁ ଚି ଥିବା ଜାଗାଟି ତା,ୁ େଗାେଟ ମଉକା େଦବାକୁ ଯାଇ
େପାଲି ସ ପାଖେର ଆତEସମପଣ କରି ବାକୁ

କୁ ହାଗଲା, େହେଲ େସମାେନ େଯପରି

ପତି ାବ ମୁw ନୁ ଆଁଇେବ ନାହW େପାଲି ସ ଆହୁରି ସତକ ଭାବେର ଆଗକୁ ବଢି େଲ
େରାେଷଇ ଘର ବାହାେର ଥିବା ବି ଦୁତ େବାଡର ସୁଇଚି େଦବାମାେତ ଘରଟା ସାରା
ଆଲୁ अ େଖଳି ଗଲା ଆଉ ଘର ଭିତେର ଲୁ ଚି ଥିବା େସ ଦୁ ଇଜଣ େପାଲି ସ ଉପରକୁ ଲÇ
ପଦାନ କେଲ କି ଛି ବୁ ଝି ବା ଆଗରୁ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ଭଳି ଦୁ ଇଟି ବି େଲଇ ଦତଗତି େର
ବାହାରି େଦୗଡ଼ି ପେଳଇଗେଲ ସମ], ଆଖି ସାମାେର କି ପରି େଚାରମାନ,ୁ ଚକମା
େଦଇ ଲୁ ଚି ଥିେଲ େସଇ କଥାକୁ ବଖାଣି ବସୁଥିବା ବି କମ ବାବୁ , ପାଟିଟି ଆଁ କରି
ରହି ଗଲା କି ଛି eଣ ପାଇଁ ସମେ] ନି ରବ ରହି ଗେଲ......  ତା ପେର ଏକ ସହ େଗାେଟ
ହସର ଧନି ଜାତ େହଲା ସମେ] ବୁ ଝି ସାରି ଥିେଲ ହୃପୃ େହାଇଥିବା ଦୁ ଇଟି ବି େଲଇ
େହଉଛkି ଆଜି ରାତି ର ଡକାୟତ ରାତି ବି ପାହି ଆସୁଥାଏ ସମେ] ବାହୁଡ଼ି ଗେଲ
କବି ତା,ୁ ଚା କରିବାକୁ କହି ଟିଭି େଖାଲି ବସି ଗେଲ ବି କମ ବାବୁ  ଆଉ େବକି ି ନି ଉଜ
ଆସୁଥାଏ ସହରେର ଆତ, ବେଢ଼ଇଥିବା ଡକାୟତଂକୁ େପାଲି ସ ଧରି ସାରି ଛି ମନେର
अେହତୁ କ ଆନp अନୁ ଭବ କେଲ, ଭାବି େଲ ସତେର ଥେର ଯଦି ମନେର ଡର ସୃି ହୁଏ
ତାେହେଲ ଚାରି ଆେଡ େକବଳ ଆତ, େଖଳି ଯାଏ
ହାଇଦାବାଦ.
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େଲଲି,, ଏକ अମଲ
େଲଲି
ୂ  ରତ
ଶୀହୀନ ଦି ଶୁଛି ଆମ ଗଁା। କାହାରି ମୁହଁେର ହସ ନାହW। ଚାରି ଆେଡ
ନୀରବତା, ଏପରି କି ଗଛ ପତ ବି ଦୁ ଃଖେର ଝାଉଁଳି ପଡି ଛି।ସୁବାସ
ରଂ~ନ ରାୟ ପରି ବାରେର େକେତ ଦି ନ େହବ

ଚୁ ଲି ଜଳି ନି।

ବାହାରକୁ ଘର େଲାକ, କାp ଶୁଭୁଛି । ପରି ବାର ଟିର ସମ] ସୁଖ,
ଶାkି ଛଡାଇ େନଇଛkି ପରମ ଦୟାଳୁ ପରେମଶର। ଦୁ ଃଖର କାରଣ
"େଲଲି , ଏକ अମୁଲ ରତ "।
େଲଲି ସୁବାଷ ଭାଇ, ସାନ ଝି अ।ବୟସ ଚାରି ବଷ େହବ।
େକାଡି ଏ ଜଣ ସଂଯୁo ପରି ବାରେର ସବୁ ଠୁ

ସାନ। ଘରର अତି

େଗଲ୍ହା। େଲଲି ର ଜନE ପରି ବାରର ଖୁସିକୁ ଦୁ ଇ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ
େଦଇଥିଲା। ଜନEରୁ େଲଲି ଥିଲା ବହୁତ ସୁpର।ଜନEର ଦୁ ଇ ତି ନି ମାସ
ପେର ଯାହାକୁ ବି େଦେଖ ଖୁସିେର ହସି ଦି ଏ।ଏେତ େଛାଟ ପି ଲାର
ଏପରି େବବହାର େଦଖି ସମେ] କୁ ହkି ଏ ପି ଲା ବଡ େହେଲ ବହୁତ ନଁା
କରି ବ।ତାର ମୃଦୁ ହସ ପୁରା ଗଁାର ମନ କି ଣି େନଇଥିଲା। ଆଜି ର ପୁତ
େମାହ ଦୁ ନି ଆେର ସୁବାଷ ଭାଇ ବି ଝି अଟିଏ ପାଇଁ अେନକ ଦି अଁ େଦବତା
ସୀତାରାମ

ପଜ
ୂ ା କରି ଛkି ।ସବୁ

ବାପା ମାନ, ପରି େସ ବି ଝି अକୁ େବଶି

ଭଲପାଆkି । ସ େରାଜଗାରେର ବି େକେବ ଝି अ କୁ अବେହଳା
କରୁନଥିେଲ। କେwଇ ଏବଂ େଡସେର ପୁରା ଘର ଭତ େହାଇଥିଲା
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ସୁବାଷ ଭାଇ,ର। େଜେଜ ପୁରା ଗଁା ବୁ ଲାଉ ଥିେଲ େଲଲି କୁ କାfେର ବସାଇ। କି ଏ
େକେତ ନଁା େର ଡାକୁ ଥିେଲ େଲଲି କୁ "ଖୁସି, ଚି କି,କେwଇ, ,ସାଇନା, ପାକୁ ଓ ରାନୀ," ।
ସୁବାଷ ଭାଇ େକଉଁଠି ଭଲ େଡସ େଦଖି େଲ ଧାର କରଜ କରି ବି େନଇ ଆସୁଥିେଲ ନି ଜର
େଗଲ୍ହା ଝି अ ପାଇଁ। ଝି अ ପାଇଁ େକେବ ଟ,ା ପଇସାକୁ େଦଖି ନାହାkି ଜୀବନେର।
ଝି अଟି ତା, ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ अମୁଲ ରତ ।
େଲଲି ର ରୂପ େଯମି ତି, ବୁ ି ବି ଥିଲା େସମି ତି ପଖର। ଚାରି ବଷର ପି ଲା ଚାଳି ଶି
ବଷ େଲାକ, ପରି କଥା ବାତା କେର, େସଥିପାଇଁ େସ ଥିଲା ଗଁାର ସମ], ପି ୟ।
େଲଲି କୁ ସମେ] ନି ଜ ଘରକୁ ଡାକୁ ଥିେଲ अତି ଶାେର। ଆମ ଗଁାର ହସ କୁ େଳଇ ଥିଲା
େଲଲି । अପରାହ େର ଗଁା ମଝି େର ଥିବା ଗାମ େଦବତୀ ଜାଗୁେଳଇ, ମwପେର ଗଁାର ଝି अ
େବାହୁ ମାେନ ପାୟ ବସି ହସ ଖୁସି କରkି ,କି m େଲଲି ଥାଏ ସମ], ଆକଷଣ ର
େକpବି pୁ। ଗଁାେର େକହି ବି ନୂ ଆ େଡସ ପି pିେଲ େଲଲି

େବାଉ ପାଖେର କାpି ଗଡି

ଯାଉଥିଲା "ମଁୁ ବି ନୂ ଆ ପି fିବି " କହି । େବାଉ ବି अତି ସରଧାେର ପି fାଇ େଦଉଥିେଲ ନୂ ଆ
େଡସ ହେଳ। େଲଲି ଶଶି କଳା ପରି ବଢ଼ୁଥିଲା ଆମ ଗଁାେର। େମା ସାନ ଭଉଣୀ ସୀମା କୁ
ସବୁ େବେଳ କହୁଥିଲା ଦି ଦି ତୁ ମ ବାହାଘର େକେବ େହବ,ମଁୁ ବହୁତ ନାଚି ବି, ନୂ ଆ େଡସ
ପି fିବି ଆଉ ଆଇସକି ମ ବହୁତ ଖାଇବି । ନି ଜର ମି ଠା ମି ଠା କଥା ପାଇଁ ସମ], ମନ କି ଣି
େନଇଥିଲା େଲଲି ।
େଲଲି ସହ େମାର ସ"କ ଥିଲା अତି ନି ବିଡ଼। ପେଡାଶୀ ହି ସାବେର େସମାେନ ଥିେଲ
अତି ସୁpର ପରିବାର ଆମ ପାଇଁ। ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ଭଲ ମp ଉଭୟ ଉଭୟ, ପାଖେର ଠି ଆ
େହଉଥିଲୁ ସମୟ अସମୟେର। େମାର ପାୟ ପେତକ

ସfା ସମୟ କଟୁଥିଲା େଲଲି

ସହି ତ।ମଁୁ େଲଲି କୁ ଆଦରେର କାଟୁ ନ େବାଲି ଡାେକ। େଲଲି େମା େକାଳେର ବସି େକେତ
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ଜି ନିଷ ପାଇଁ अଲି କରୁଥିଲା। ଦି େନ େଲଲି େମା େକାଳେର ବସି ଥିବା େଦଖି େମା େବାଉ
ମଜାେର କହି େଲ "େଲଲି େମା ପୁअ େକାଳେର ତୁ କାଇଁ ବସି ଛୁ।" ମଁୁ ଭାବି ଲି େଲଲି ମନ
ଦୁ ଖ କରିବ ଏବଂ ନି ରବ ରହି ବ। କି m େଲଲି ହସି ହସି କହି ଲା "ଆଇ େସ ତୁ ମର ପୁअ
େହେଲ େମାର ବି अ,ଲ" ଏତି କିେର ସମ], ମନ ଖୁସି। େବାଉ ବି ଖୁସିେର କହି େଲ
"େକାଟିଏ େର େଗାଟିଏ େହାଇଥା େଲା ମା"। ଏ େହଉଛି େଲଲି ର ବି େଶଷତ। ଏହି ସବୁ
ଗୁଣ ପାଇଁ େଲଲି ସମ], ପି ୟ େହାଇପାରି ଥିଲା।
େଲଲି େବେଳେବେଳ େମା ପାଖେର अଳି କରୁଥିଲା ସୁନାରି ଫୁଲ ପାଇଁ। ଆମ ଘର
ଆଗେର ବି ରାଟ ସୁନାରି ଗଛ। ସୁନା ରେର ଭାରି ଯାଉଥିଲା ସ"ୁ $ ଗଛଟି।ତାର
େପ©ା େପ©ା ଫୁଲ ସୁନାର ଭମ ସୁି କରୁଥିଲା ପକୃ ତି େପମୀ, ମନେର। େଗାଧଳ
ୂ ି ର
ଲାଲ କି ରଣ ଆଉ ସୁେନଲି ଫୁଲ ଏକ ସାେର ମି ଶି ଏକ अପବ
ୂ  େସୗpଯ ସୃି
କରୁଥିଲା। ଏମି ତି ଏକ अବ$ନୀୟ ପରି େବଶେର େଲଲି େମା ପାଖେର अଲି କରୁଥିଲା
ସୁନାରି ଫୁଲ ପାଇଁ। ଏ ପରି ଣତ ବୟସେର ଗଛ ଚଢି ବା େଯ େମାପାଇଁ अସnବ ଏ କଥା ମଁୁ
େଲଲି କୁ ବୁ ଝାଇ ପାେରନି । "ପେର େକେବ" କହି ଏଡାଇ େଦଉଥିଲି ପେତକ ଥର। େସ ବି
ଏକ ଉପାଧି େଦଇଥିଲା ମେତ "ଠକ अ,ଲ"। େମା ଦୁ ଇ ବଷର ସାନ ପୁअ अଗି େଲଲି କୁ
ନ େଦଖିେଲ ପାଗଳ େହଇଯାଉଥିଲା। ଦୁ ଇଜଣ,ର ଥିଲା eୀର ଓ ନୀର ର ସ"କ।
େଲଲି େକେତେବେଳ େଘାଡା େହାଇ ପୁअକୁ ପି ଠିେର ବସାଉ ଥିଲା ତ େକେତେବେଳ ତାର
େଛାଟ ସାଇକଲେର ବୁ ଲାଇ ଆଣୁଥିଲା।େକେତେବେଳ ଖାଇବା ଜି ନିଷ େଦଉଥିଲା
େକେତେବେଳ ନି ଜର େଖଳନା।
ସମୟ ସବୁ େବେଳ ସମାନ ନଥାଏ ସମ], ପାଇଁ। େବେଳେବେଳ ସୁଖ ନାମକ ଶୁକ
ପeୀ ଉଡି ଯାଏ ଦୂ ର ଦି ଗବଳୟର ସୀମା ପାର େହାଇ। ସୁବାଷ ଭାଇ, ପରିବାର ସହି ତ ବି
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ଏମି ତି ଦୁ ଘଟଣା ଟିଏ ଘଟିଲା। अଚାନକ େଲଲି କୁ ·ର େହଲା।ଘର େଲାେକ ସାମାନ
·ର ଭାବି ଗଁାର ପାଥମି କ ଚି କିdାଳୟ ରୁ ଔଷଧ ଆଣି େଦଇଥିେଲ। କି m ଧୀେର ଧୀେର
େଲଲି ର େଦହ अଧି କ ରୁ अଧି କ ଖରାପ େହବାକୁ ଲାଗିଲା।ସୁବାଷ ଭାଇ କାଳ ବି ଳ^
ନକରି େଲଲି କୁ କଟକର ବଡ଼ େମଡି କାଲ କୁ େନଇଥିେଲ। ସମ] ଚି କିdା ସେତ େଲଲିର
ଆବ]ା େର େକୗଣସି ପରିବ\ନ ଆସି ଲାନି ।ପରିବାର ଠୁ େନଇ ପୁରା ଗଁା େଲାକ,
େରାେଷଇ ବାସ ବp।ସମେ] େକେତ ଦି अଁ େଦବତା ପଜ
ୂ ା କରି ଛkି ।େକେତ ଶୁଭ ମନାସୀ
ଛkି ଭଗବାନ, ପାଖେର। ·ର େହବାର ତୃ ତୀୟ ଦି ନ ସକାଳ, େଲଲି ଟିେକ ଆଖି
େଖାଲି ଲା।ସମ],ୁ ଚାହW କଣ କହି ବାକୁ େଚା କରୁଥିଲା କି m କହି ପାରୁନଥିଲା।
େଲଲି ର େବାଉ େଲଲି ପାଖେର ବସି େଦହକୁ ଆଉଁଷି େଦଉଥାkି । ଆଖି ରୁ ଝରୁଥାଏ ଧାର
ଧାର ଲୁ ହ। େଲଲି େବାଉର େବକକୁ ଧରି କାଖ େହବା ପାଇଁ େଚା କଲା,କି m ତାର
ଦବଳ ହାତେର ଏେତ ଶoି ନ ଥିଲା। ହାତଟି ପୁନ େଫରି ଆସି ଲା ପବ
ୂ  अବାକୁ ।
େବକକୁ ଟିେକ ବୁ େଲଇ େଦଇ ଆଖି ବୁ ଜି ଲା େଲଲି । େସଇ ନି ଦ ଥିଲା େଲଲି ର େଶଷ
ନି ଦା। େଲଲି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ଚାଲି ଗଲା େସଇ ପରମ ଦୟାଳୁ ପରେମଶର , ନି କଟକୁ ।
ସ"ୁ $ ପରି ବାର ଟି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ। ଦୁ ଃଖ ଆଉ େଶାକେର ଗଗନ ପବନ
ପକ"ିତ େହାଇଥିଲା। େସ ସମୟର ଦୃ ଶ ବ$ନା କରି ବା କାହା ପାଖେର ସnବ ନୁ େହଁ ।
େଲଲି ର ପାଥବ ଶରୀର େଯେତେବେଳ ଗଁାେର ପହଁ ଚିଲା अେନକ େଲାକ ରୁw
େହାଇଥିେଲ ସୁବାଷ ଭାଇ, ଘେର। ଏପରି କି ପାଖା ପାଖି ସବୁ ଗଁାର େଲାକମାେନ
ଆସି ଥାkି । ଚାରି ଆେଡ ବି ଷାଦର ଛାୟା। ଶୁଣିଥିଲି ରାମ ବନବାସ ସମୟେର ଗଛଲତା ବି
କାpିଥିେଲ, େହେଲ ତାହା ଆଜି अନୁ ଭବ କଲି । ଘର େଲାେକ କାpି କାpି अେଚତ।
ବୁ ଝାଇବ କି ଏ କାହାକୁ ।େବାଝର ପାହାଡ଼ ସମ], ଉପେର ଲଦି େହାଇ ପଡି ଛି। େଲଲି କୁ
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ଛାଡି ବା ପାଇଁ େକହି ବି ପ]ୁତ ନୁ ହkି । "ମା"ର ବୁ କୁ ଫଟା କpନ,ମା ର ମମତା େକେତ
ଯଣା ଦାୟକ ତାହା ଜୀବନେର ପଥମ ଥର अନୁ ଭବ କଲି । ବା]ବତା କୁ ବି ଗହଣ
କରି ବାକୁ ପଡି ବ। ଗଁାର କି ଛି ପୁରୁଖା େଲାକ ଏବଂ କି ଛି ବfୁ ବାfବ ଘର େଲାକ,
ବି େରାଧ ସେତ େଲଲି ର େଶଷକୃ ତ ପାଇଁ ଚାଲି େଲ ଜୀବନର େଶଷ ସାeୀ ଗଁା ମଶାଣୀକୁ ।
େଲଲି ର ପାଥବ ଶରୀର ସହ େଲଲି ର अେନକ ନି ତ େବବହାର ଜି ନିଷ ବି ନି ଆଗଲା।
େମାର ବି ମେନ ପଡ଼ି ଲା େଲଲି ର ପେତକ ଦି ନର ପୁରୁଣା अଳି "ସୁନାରି ଫୁଲ"।
ଆଖିେର େମାର ଧାର ଧାର ଲୁ ହ। ପବନ େବଗେର େଦୗଡ଼ି ଲି ସୁନାରି ଫୁଲ ଗଛ
ପାଖକୁ । େକମି ତି ଗଛେର ଚଢି ଲି, େକମି ତି ଏେତ ବଡ ଗଛରୁ ଫୁଲ େତାଳି ଲି କି ଛି ବି
ଜାଣିନି। ଜାଣିବି ପାରି ଲିନି ଏେତ ଶୀଘ ଏେତ ସବୁ କାମ କି ପରି େହାଇଗଲା। ସୁନାରି
ଫୁଲକୁ େଲଲି ର ସୁନା ରର େଦହ ପାଖେର ରଖିେଦଇ େଶଷ ଥର ପାଇଁ ମନ ଭରି
େଦଖି ଲି ତାର କअଁଳ ମୁହଁ ଟିକୁ। ସେତ େଯମି ତି अଭିମାନ କରି େଶାଇ ପଡି ଛି େମା େଲଲି ।
ବା]ବତା ର ପରମ ସତକୁ େକହି ବି ଗହଣ କରି ପାରୁନଥାkି । େଶଷେର େଲଲି ର ମର
ଶରୀରକୁ ସମାଧି ଦି ଆଗଲା।କି ଛି ପୁରୁଣା େଲାକ ମୃତେଦହ ଉପେର କି ଛି କ¤ା(କ¤ା
ଜାତୀୟ ଗଛର ଡାଳ) ରଖିେଦଇ ସ"ୂ$ େପାତି େଦେଲ। କ¤ାର େଶଯ କଣ ଏେବ
अନୁ ଭବ କଲି ।
ଏେବ ଆଉ ଗାମ େଦବତୀ ଆଗେର अପରାହ େର ଭିଡ ଲାଗୁନି। ମନ ଦୁ ଃଖ େଦବ
େବାଲି େକହି େଲଲି କଥା ଆେଲାଚନା କରୁ ନାହାkି । ସୁନାରି ଫୁଲର େସୗpଯ ମେତ
ଆଉ ଆକଷଣ କରୁନାହW। ସୁବାଷ ଭାଇ େଲଲି ର ପଥମ ଶା ବାଷକେର େଛାଟ ସମାଧି
ମpିରଟିଏ ନି ମା ଣ କେଲ। େସଥିେର େଲଖିଥିେଲ େଲଲି , ମଁୁ ତା ପାଖେର େଲଖି େଦଲି "ଏକ
अମୁଲ ରତ "।

ସାନମୂଳାଇ, କଟକ
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अରଖା - ଭିନ ଏକ ମଣିଷ
ଗଁା ମୁwରୁ ପି ଲାମାେନ େହା ହଲା କରି ନାଚି ନାଚି ଖୁସିେର
ତାଳି ମାରି ଆସୁଥାkି  ଲାଗୁଥିଲା େଯମି ତି େକୗଣସି େନତା ମୀ,ର
ପଟୁ ଆର ବି ହାର ମାନି ଯିବ େସହି ପରି ିତି େର, ମଁୁ ଭାବି ଲି କଣ
େହାଇଛି ଏଇ ପି ଲାମାେନ ଏମି ତି େହାହଲା କରି ଖୁବ୍ ଚି ାର କରୁଛkି
କାହWକି? ମନର ଉା ଦୂ ର କରିବାକୁ ଯାଇ େଦେଖ ତ େକୗଣସି େନତା
ମkି କି ଯାତା ପଟୁ ଆର ନଥିଲା, ଥିଲା ଜେଣ ସାଧାସି ଧା ମଣିଷ ଓ ତା’
ଚାରି ପାଖେର ପି ଲା,ର େମଳଣ ଆଉ େସ ସବୁ େଦଖି ଲା ପେର େମା
ମନେର ବି ଭରି ଗଲା अେନକ ଭାବନା, ସାଧାସି ଧା ମଣିଷଟିଏ ପି ଲା,ୁ
କି ପରି ଖୁସି େଦଇ ନି େଜ ହସି ହସି ଗଁା ଦାwେର ଆସୁଛି
ମଁୁ େଲାକଟିକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ପାଟିରୁ ଆେପ ବାହାରି ଆସି ଲା,
‘ଓେହା अରଖା’ ଇଏ ପୁଣି ବହୁଦି ନ ପେର ଆମ ଗଁାକୁ , କାରଣ
ଗତଥରର ଘଟଣା ପେର େଯ अରଖା ଆମ ଗଁାକୁ େଫରିବ ଏ ଧାରଣା
େମାର ନଥିଲା अରଖା ଆମ ଗଁାକୁ ଆସି ବା ଯି ବା ଏଇଟା କି ଛି ନୁ ଆ
କଥା ନଥିଲା ଗଁାର ପି ଲାଠାରୁ ବୁ ଢ଼ା ସମେ] अରଖାକୁ ଜାଣkି 
ନେରp ସାହୁ

अରଖାର ପକୃ ତ ନଁା କି m अରଖା ନୁ େହଁ  ତା’ ନଁା ଥିଲା ବି ପ ଆଉ
ସାା କି ଏ ଜାଣkି ନାହW ବୟସ ପାଖାପାଖି ୩୨ ବଷ େସ ଉ\ରାଶି
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ସଂପଦାୟର େଲାକ ଥେର େସ ତାର ସା ତଥା ଭାଇକୁ େଖାଜି େଖାଜି ଆସି ଆମ ଗଁା
ତଥା अ|ଳେର ପହ|ିଥିଲା କାମ କରି ବ|ିବାର ଇgା अୃଶତାର େବଡ଼ି ତା େଗାଡ଼େର
ବfା େହାଇ ରହି ଛି ତା ଛଡ଼ା ତାକୁ ତା’ର ସଂପଦାୟର କାମ ବତି େରକ କି ଛି ବି
ଜଣାନାହW ଏହା,ର ସଂପଦାୟ ସାଧାରଣତଃ ଆfପେଦଶେର ବହୁଳ ମାତାେର
େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଥିେଲ ମଧ କି ଛି ପରିବାର ଓଡ଼ି ଶାେର ରହି ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ଚାଳି ଚଳନକୁ
ଆପେଣଇ େନଇଛkି  େତଣୁ अରଖାର କଥା ମଧ ଏକ अଲଗା ପକାରର ଗଁାର େକୗଣସି
ଧନୀକ େଶଣୀର ବoି ବି େଶଷକୁ େଦଖିବାମାେତ ତା, ନାମ ଧରି अରଖା କହି ଚାଲି ବ ଓ ପି ¤ୁ ସରକାର, କୁ ଆେଡ଼ ଯାଇଥିଲ ନା କଣ? ଓ ବସk୍ ସାହୁକାର୍, ଖାଇବାକୁ ମୁେଠ
େଦଉେନା, ଏମି ତି େକେତ କଣ
अରଖା ଆଧୁନିକ ସଭ ସମାଜଠାରୁ ବହୁତ ଦୂ ରେର, କାରଣ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ମାଂସ
ପଲଉ, ବି ରିୟାନୀେର ମସଗୁଲ୍ ରହୁଥିବା େବେଳ अରଖାକୁ କି m ଏ ସବୁ ଆେଦୗ ପସp
ନଥାଏ, ତାର ପସp ବାସି ପଖାଳ, ପି ଆଜ, େଲ^, ଲ,ା ସାଥିେର ଚୁ ଇ ଚାରି ଫଡ଼ା
ଆ^ଲ ଆଉ ଯଦି େକହି ତାକୁ अକସE ାତ୍ ମାwିଆ ଜାଉ କି ^ା ଶାଗ ଡାଲି ପରଶି ଦିଏ,
ତାର ଖୁସି କହି େଲ ନ ସେର ତାର ପି ୟ ଖାଦ ସବୁ ମନ ଭରି ଖାଇେଦଲା eଣି
ତତ୍eାଣାତ୍ अଇଁଠା ବାସନ, ଓ ଖାଇବା ଜାଗାକୁ ଭଲଭାବେର େଧାଇ ସଫା କରିଦି ଏ େସ
କାରଣ ତାକୁ ଜଣାଥିଲା େସ अୃଶ ସଂପଦାୟର ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସମାଜେର େଯ
ଏେବ ବି अୃଶତା ଭରି ରହି ଛି େସ ଗpକୁ େସ ସହଜେର ବାରି ପାରୁଥିଲା ଏବଂ େକେବ
ବି ତାର ବି େଲାପ ପାଇଁ ାତେର େହଉ କି अାତେର େହଉ େସ ସବୁ ର ବି ନାଶ େଚା େସ
କରି ନାହW अରଖା ଗଁା ଦାwେର େଛାଟ ପି ଲାଠାରୁ ଆରn କରି ବୁ ଢ଼ା ପଯk ଖୁସି
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େଯାଗାଇବାେର ଉ]ାଦ କାରଣ କୃ { ବ$ର ଶରୀର ସାକୁ ତାକଡ଼ା ବାହୁ ସହ େଢାଲ
ସଦୃ ଶ େପଟ ତାର େଚେହରାକୁ େରାମା|କର କରି େଦଇଥାଏ, ଆଉ େସହି େଚେହରା ଯଦି
ଉ\ରାଶି ସଂପଦାୟର ପାର"ରି କ ନାଚ ସହ ଆଧୁନିକ ନାଚ କେର ତା େହେଲ େସହି ଦିନ
अରଖା େହାଇଥାଏ ସମ],ର ପି ୟ ଆଧୁନିକତା ତାକୁ କି ^ା ତା, ସଂପଦାୟକୁ ଆେଦୗ
ଶ କରି ନାହW କହି େଲ ଚେଳ... ନେଚତ୍ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଘଡ଼ି କୁ ଘଡ଼ି ଭିନ େପାଷାକ
ପି fୁଥିବା େବେଳ ଆରଖାର ବ¦ କହି େଲ େକବଳ ଲୁ ି ଆଉ ଚାଦର ସହ ବହୁ ପୁରୁଣା
 ି ଏ, େଶଯ ପାରି େଶାଇବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଶାଲ୍ ଖାଇବା ନି ମି\ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ିଲ୍
ସାଟଟ
କଂସା ଓ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଗିନା େସଥିେର ଭରି ଭରି ଦୁ ଇଥର େଦେଲ ତାର େପଟ ପୁରିଥାଏ
େବାଲି अରଖାକୁ ଖାଇବାକୁ େଦଉଥିବା େଲାକ,ୁ ଆଗତୁ ରା ଜଣାଇ ଦି ଏ

ଯଦି େକହି

ତାକୁ ଆଡ଼^ରପ$
ୂ  ଖାଦ ଦି ଏ ତ େସ ସବୁ କୁ େସ ପତାଖାନ୍ କରି େଦଇଥିଲା ଯାହା
ଫଳେର େସ େସଠାେର ଭdତ ବି େହଉଥିଲା
ନି ଦାଘ ଖରା अବା ହାଡ଼ଭା ଶୀତ କି ^ା ମୁଷଳଧାରାେର ବଷା ରାତି େହଉ,
अରଖାର ରାତି କେଟ ଗଁାର େକୗଣସି ଉା ଘରର ବାରwା କି ^ା ଗଁା େକାଠଘରର
ବାରwା େସଥିେର େସ ତାର ମୁw ଗୁ~ିବାକୁ େବଶ୍ ଆନp ପାଏ େବାଲି କହୁଥାଏ
ଗଁାେର ବି ବାହ ବତ େଭାଜି େହେଲ ସମେ] େଖାଜkି अରଖାକୁ କି m अରଖା ଚାଲି ଯାଏ
अନ ଏକ ଗଁାକୁ , ତାର େସହି ପାର"ରି କ ଖାଦର ସfାନେର, ପୁଣି ସଂଜ େହେଲ
େଫରି ଆେସ ତାର ବସାକୁ  ସଂଧାେର େଲାअ,ୁ ନାଚ େଦଖାଇ ଖୁସି ସାଉଁଟିବାେର େବଶୀ
ଆନp ପାଏ େବାଲି କାହାକୁ ନ କହି େଲ ବି ତାର ମୁଖମwଳରୁ ସହଜେର ଜଣା ପଡୁ ଥାଏ
ଏକଦା ଗଁାେର ଲଗାତାର ଦଶଦି ନ ଧରି େଭାଜି ଭାତ େହବାରୁ ତାର ପାର"ରି କ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 159

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ଖାଦ ମି ଳିବା କଦାୟକ େହାଇଗଲା ଯାହା ବାରwାକୁ ଗଲା, େସହି ଜାଉ ପଖାଳ ମାଗିବା
କାରଣରୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ହW ତାକୁ ମି ଳିଲା ବାଧ େହାଇ େସ ଗଁା େଲାକ, ଉପେର अଭିମାନ
କରି ଗଁା ଛାଡ଼ି ଥିଲା େସ ଯି ବା ପେର ପେର େଲାେକ େଛାଟ ଶି ଶୁ,ୁ ଖୁଆଇବା ସମୟେର
ଏଇ େଦଖେର ବାପା अରଖା ଆସି ବ, ଆଉ େତା ପାଇଁ ନାଟ କରି ବ ତୁ େଦଖି ବୁ କହି ବା
ମାେତ ପି ଲାମାେନ କଣ ବୁ ଝୁଥିେଲ େକଜାଣି କାp ବpକରି ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ଖାଇ େନଉଥିଲା
ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ତାର ମନର अଭିଳାଷ ପର
ୂ ଣ ପାଇଁ ବା ରି  ଖwନର ପ©ା ସ ରୂପ
ଉ\ରାଶି ସଂପଦାୟକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଖାଦ ଖିଆଇ ନି ଜର ବି ଶାସକୁ ଦୃ ଢୀଭୂ ତ କରିଲା
େବେଳ अରଖାର ଆବଶକତାକୁ ଉପଲà କରୁଥିଲା ଓ େଖାଜୁ ଥିଲା ଆଜି ବହୁଦି ନପେର
अରଖା ଆସି ଛି କି m

କି ଛି ବି ବଦଳି ନି କି ଆଧୁକିନତା अରଖା କି ତାର ସଂପଦାୟକୁ

ବଦଳାଇ ପାରି ନି େତଣୁ ତ ସମେ] କୁ ହାକୁ ହି ହୁअkି , अରଖା ଏକ ଭିନ ମଣିଷ

ଡଭାର, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୮୫୯୬୯୫୨୯୫୪
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ନି ରୀହ ଝିअଟିଏ
କାଲି ଠାରୁ କି ଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଲି ଜାକୁ । ମନେର अେନକ ପଶ।
अେନକ अଜଣା ଭୟ। କଣ କରି ବ କି ଛି ବୁ ି ବାଟ ଦି ଶୁନି। କାଲି
ତପୁର େଫାନ ଆସି ଥିଲା େବାଉ, େଦହ ଖରାପ। ଛାତି େର କଣ ଯଣା
େହଉଥିଲା। ସମ] ବfୁ ବାfବ ଆସି ଚାଲି ଗେଲଣି। ଯାହାବି େହଉ
ଜଲଦି ଘରକୁ ଯାअ।
ଲି ଜାର ହଁ କହି ବା ଛଡା କି ଛି ଉପାୟ ନ ଥିଲା। ଲି ଜାର
ବାହାଘର େହବା ଛ ମାସ ପୁରାେହଲା। ଛ ମାସ ପେର ଘରକୁ ଆସି ଛି
ବୁ ଲି ବାକୁ । ସେତ େଯମି ତି ବpୀଘରୁ ମୁoିଲାଭ କରି ଛି ନି ରୀହ ପeୀଟି।
ନି ଜ ଭିଟା ମାଟି ଆଜି ସଗ ପରି ଲାଗୁଛି। ନି ଜ ବାରି ଦାw ବି ଲ ବଣ
ସେତ ବି କଳ େହାଇ अେପeା କରି ଥିେଲ ତାର ଏଇ ଆଗମନକୁ ।
କାହାରି କୁ ଟିେକ ମନ ପୁେରଇ େଦଖିପାରି ନି। କଣ କରିବ ଆସି ବା ଆଠ
ଦି ନ େହାଇନି ପୁଣି େସଇ अଜଣା ଜାଗାକୁ ଯି ବାକୁ େହବ େଯଉଁଠି ସମେ]
ପର କି m ସମ],ୁ ଆପଣାର କରି ବାକୁ ପଡି ବ। େଗାଟି େଗାଟି କରି
ସବୁ କଥା ଆଖିଆଗେର ନାଚି ଯାଉଛି ଲି ଜାର।
ସୀତାରାମ ଦାଶ

ଗରି ବ ଘର ଝି अ େହାଇଥିବାରୁ କଣ ନ ଶୁଣିଛି। କଥା
କଥାେକ ଟାହି ଟାପରା। ଶାଶୁ ବି ଟିେକ ଟିେକ କଥା ସାମୀ, କାନେର
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ପକାkି । ତପୁ ଇgା ନଥାଇ ବି େବାଉର ଖୁସି ପାଇଁ ଦୁ ଇ ଚାରି ପଦ ଶୁଣାଇ ଦି अkି ।ବି ନା
କାରଣେର ଶାଶୁ କି ଛି କହି େଲ ଚୁ ପ ରୁହkି ତପୁ ସାହି ଭାଇ , ଡରେର।େଲାେକ କଣ
କହି େବ ବାହା ହଉ ହଉ ମାକୁ ପର ¦ୀ ନି ଜର।ତପୁ େବେଳ େବେଳ ନି ଜର अସମଥ କୁ
ଲି ଜା କାନେର କୁ ହkି ନି େରାଳାେର।ଏତି କିେର ସବୁ ଦୁ ଃଖ ଦୁ େରଇଯାଏ ଲି ଜାର।କି m
େଯେତେବେଳ ତପୁ ଚାଲି ଗେଲ ନି ଜ କମ]ାନ ସୁଦୂର େଡରାଡୁ ନ କୁ ଲି ଜାର ଦୁ ଃଖ ବହୁତ
ବଢି ଯାଇଥିଲା।ଏମି ତିକି ପାଖାପାଖି େକାଉ ପୁअ ବାହାେହେଲ େବସ କି ଛି କଥା ଶୁଣାଇ
ଦି अkି େଯୗତୁ କ ବାବଦକୁ । अମକ ଘର େବାହୁ କଣ ନ ଆଣିଛି ଘର ଦୁ ଆର େବାେଝଇ
ଜି ନିଷେର।
ଖରାଦି ନ ଦି େନ ନନା(ଶଶୁର)କହି େଲ ମା ଲି ଜା ଘି ମିରି ପାଉଡର ଟିେକ େଦଲୁ ।ଲି ଜା
ପାଉଡର େଦଉ େଦଉ ଗଜ ଉଠି େଲ ଶାଶୁ "ବୁ ଢାକୁ ପୁରା େଟାକା କରି େଦବ େଦଖ ଶଶୁର
ସରାଗ"।ବି ଚରା ଶଶୁର ବି ଚୁ ପ। େସଦି ନ ଉପାସ େଶାଇଲା ଲି ଜା େହେଲ କାହାରି
ମନେର ଦୟା अଛି ନା ଦରଜ।ଏମି ତି ଉପାସ ରହି ବାଟା କି ଛି ନୂ ଆ ନୁ େହଁ ।ଏସବୁ ଭାବୁ
ଭାବୁ ଦି ନ ଦଶଟା େହଲାଣି।ଲି ଜାର ନା ଦାk ଘଷା ନା ଖାଇବା ପୁଣି ଯି ବାକୁ େହବ େସଇ
ନକ ପୁରକୁ अବଶ ତପୁ ଥିେଲ କଥା अଲଗା।ଯାହାବି େହଉ ବାହାରି ବାକୁ ପଡି ବ।
ଶାଶୁ ଘର ପଚାଶ କି େଲାମି ଟର ପାଖାପାଖି।ଘେର େବାଉ ଆଉ ନନା , ମନ ଭାରି
ଦୁ ଃଖ।ଝି अଟା ଏେତ ଦି ନପେର ଆସି ଲା ଟିେକ ମନ ପୁେରଇ େଦଖିନୁ ଚାଲି ଯିବ।ଏହା ଠାରୁ
ଆହୁରି ଦୁ ଃଖ ଥିଲା ଶାଶୁ ଘରୁ େକହି ଆସି ନାହାkି ନୂ ଆ େବାହୂଟା ମନକୁ ଯି ବ। ସମ]
ଦୁ ଃଖ ଯଣା କୁ ପଛେର ପକାଇ ଲି ଜା ବାହାରି ଲା ଶାଶୁ ଘରକୁ । ଛାଡି ବାକୁ ସାେର ସାନ
ଭାଇ ଆସି ଲା।ଶାଶୁ ଘର େଯେତ ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ ମନର ଭୟ ବି ବଢି ଚାଲି ଥାଏ
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ଲି ଜାର।
େଶଷେର ସମ] ଭାବନାର अk ଘଟାଇ ଶାଶୁ ଘେର ପାଦେଦଲା ଲି ଜା।େହେଲ ଶାଶୁ
ଟିେକ ବି ଖୁସି ଜଣାପଡୁ ନଥିେଲ। ଲି ଜା ମୁwିଆ ମାରିଲା େବେଳ ଶାଶୁ େସଇ ଚି ରାଚରି ତ
ଢେର କହି େଲ କଣ କାରଣ अଛି େବାଲି ତୁ ଆସି ଚୁନା ନେହେଲ ସମେ] ଆସି ସରି ବା
ପେର ତୁ ଆସି ଲୁ ମଁୁ ଭଲ େହାଇ ଗଲାରୁ। ଲି ଜା ବହୁତ ଡରୁଥିେଲ ସାନ ଭାଇ କି ଛି ନ
ଜାଣୁ। ଏଠାର କଥା କି ଛିବି କେହ ନାହW ନି ଜ ଘେର ଲି ଜା, ନନା େବାଉ ମନ ଦୁ ଃଖ କରି େବ
େବାଲି । େହେଲ ସବୁ େଶଷ େହାଇଗଲା ଆଜି । ଲି ଜା ର ଭାରି ଇgା ଥିଲା ସାନ ଭାଇଟା
ଆଜି ରହୁ ତା ପାଖେର।ସମ],ୁ ଛାଡି ଆସି ଛି,ଆଜି ରାତି ଟା ପାଈଁ ଭାଇଟା ରହି ଯାଉ କି ଛି
ନେହେଲ ଗପି ଗପି ରାତି ଟା କଟିଯିବ କି m େକହି କହି େଲନି ରହି ବାପାଇଁ।େଶଷେର ଭାଇ
ବାହାରି ଲା େଫରିବା ପାଇଁ।େକବଳ ମନ ବୁ ଝି ବା କୁ ଲି ଜା କହି ଲା ପପୁ ରହୁନୁ ଆଜି । ପପୁ
ବି ଜାଣିପାରି ଥିଲା ନାନୀ ଶାଶୁର ମନ କଥା।ଲି ଜା େଶଷେର ପପୁ କାନେର କାpି କାpି
କହି ଲା "ଘେର ଏଠା କଥା କି ଛି କହି ବୁନି ,େବାଉ ଟା ଖାଲି କାfିବ"। ପପୁର ଧଯ େବାେଧ
ନଥିଲା अଧି କ କି ଛି ଶୁଣିବାକୁ , ତର ତର େହାଇ ଗାଡି ାଟ କରି ଚାଲି ଗଲା ଲି ଜାର
ସାମାରୁ। େସଇଠି ବସି ପଡ଼ି ବାକୁ ଇgା ଥିଲା ଲି ଜାର, େହେଲ ଶାଶୁ ଘର ପରା
ବାଧତାମୂଳକ ଆସି ବାକୁ ପଡି ଲା ଘର ଭି ତରକୁ ।
ସfା ସମୟ। ଶାଶୁ ଦାw ବାରwାେର ବସି ପାନ ଖାଉଛkି , ଆର ସାହି ମାଳ
ମାଉସୀ େସଇବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିେଲ। ଶାଶୁ ତା,ୁ େଜାର କରି ବସାଇେଲ, ମାଳ ମାଉସୀ
କହି େଲ ମି ଠା ସବୁ ଏକା ଖାଇଲୁ ନା କଣ ବା। ଶାଶୁ କହି େଲ େବଗ ଖେw ଧରି ଆସି ଥିଲା
େକାଉ ଭାର େଥାର େଯ ମଁୁ ତେତ େଦଲି ନାଇ କହୁ କହୁ ମୁହଁ ଟା ଛାଟି େଦେଲ। ଲି ଜା କି ଛି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 163

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ଆଣି ନ ଥିଲା ତା ନୁ େହଁ େଦବାକୁ अନି gା। ସବୁ ଜାଣି ଲା ପରି ମାଳ ମାଉସୀ କହି େଲ ଏେତ
ବଡ ଘେର େବାହୁ ଟା କୁ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥିବ। ତପୁ ତ ଘେର ନାହW ନୁ ଆ ମଣିଷ ତାକୁ
କି ଛି କହୁ ନ

ଥିବୁ। କଥାଟା ଜମା ସହି ପାରି େଲନି ଶାଶୁ ମା। ଟିେକ ଉଚା ଗଳାେର

କହି େଲ ଆେଲା ମଁୁ କାଇଁ କଣ କହି ବି ବା, ତା, ଘର ସି ଏ ସnାଳି େବ, େମାର ଯାଏ େକେତ
ନା ଆେସ େକେତ,େକଇଟା ଦି ନ ମଁୁ ବ|ିବି। ମାଳ ମାଉସୀ େବାେଧ କଥାଟା ଭଲ
ଲାଗିଲାନି ,େମାର େକେତ କାମ ମଁୁ ଯାଉଛି କହି ଚାଲି ଗେଲ। ମାଉସୀ ,ୁ ନ ଶୁଭିଲା ପରି
ଶାଶୁ ମା କହି େଲ େଦଖୁନ ପର ଘେର ମାମତକାର, ଏଥିପାଇଁ େବାହୁ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ।
ମାଳ ମାଉସୀ ଓ ତା େବାହୁ ଭିତେର ଝଗଡା େହବା ଗଁାେର େକହି େକେବ ଶୁଣି ନାହାkି ।
ଏହା ପେର ରାଗ ତମ ତମ େହାଇ ଶାଶୁ ମା ଘରକୁ ଗେଲ।
ରାତି େର କଣ ରାfିବ ପଚାରି ବାରୁ ଶାଶୁ ମା କହି େଲ ତେମ ସବୁ ଆସି ବ େବାଲି ତପୁ
େଫାନ କରି କହି ଥିଲା।ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ରାfିଥିଲି। ତେମ ତ अେବଳାେର ଆସି ଲ, ସବୁ अଛି
କଣ ରାfିବୁ ।ନାନା ପାଇଁ ଖାଲି ରୁଟି ଚାରି ପଟ କରି େଦ ଆଉ ଦି ନ ତରକାରୀ େଦଇଦବୁ ।
ଆେମ ଶାଶୁ େବାହୁ କଣ ଟିେକ ଖାଇେଦବା।
କାହWକି େକଜାଣି अଟା ଦଳୁ ଦଳୁ େକଇ େଟାପା ଲୁ ହ ବି ଝରି ପଡ଼ି ଲା अଜାଣତେର
େସଇ अଟା ଚକଟାେର।ଲି ପାର ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା,େକମି ତି ଏ ରୁଟି େଦବ ନାନା,ୁ
ଖାଇବାକୁ , ଉପାୟ ବି

ନଥିଲା।अଟା େଫାପାଡି େଲ ରାମାୟଣ େହାଇଯି ବ। ରୁଟି

କରି ସାରି ବା ପେର ଲି ଜା େଦଖି ଲା ଦି ନ ତରକାରୀ ଦୁ ଇ ଜଣକୁ କମ ପଡି ବ। କଣ ବା
କରି ବ ଘେର ସବୁ ଥାଇ ବି ତାର ହାତ ବfା।ମନ କଥା ମନେର ରଖି ଶାଶୁ ଶଶୁର,ୁ
ଖାଇବାକୁ େଦଲା।ଖାଉ ଖାଉ ଶଶୁର କହି େଲ ମା େରାେଷଇ କି ଛି କଲୁ ନି କି ରାତି େର।
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ଶାଶୁ ଚୁ ପ ରହି େଲ। ଏମାେନ ଖାଇସାରି ବା ପେର ଲି ଜା ବଳକା ଭାତ େନଇ େଶାଇବା
ଘରକୁ ଗଲା।
ଲି ଜାର ତ େଭାକ ନଥାଏ।ଭାତ ଥାଳି ଖଟ ତେଳ ରଖିେଦଇ େଭା େଭା େହାଇ କାpି
ଉଠି ଲା।େହେଲ କାp ଶୁଣିବ କି ଏ। ତାରି ଭିତେର ଲି ଜାର ପି ଲାଦି ନ ମେନ ପଡ଼ି ଲା। ତାର
ଠି କ ମେନ अଛି ପି ଲାଦି େନ େଜେଜ କାfେର ବେସଇ ;ୁଲ େନବା କଥା।ପୁଣି ;ୁଲ ଛୁଟି
େହେଲ କାfେର ବେସଇ ;ୁଲ ରୁ ଆଣି ବା କଥା।ଗରି ବ ଘର େହେଲବି େଗାଡ଼େର ଟିେକ
ମାଟି ଲାେଗନି ।ଘରର ବଡ଼ ଝି अ େହାଇଥିବାରୁ ବହୁ େଗଲ୍ହା େର ବଢି ଥିଲା। ଘେର କକା
ଖୁଡି େଜେଜ େଜେଜମା େହାଇ ସତର ଜଣ ମଣିଷ,ସମ], ମୁହଁେର ଲି ଜା ଲି ଜା।େଛାଟ
େବେଳ ନନା

ହାଟରୁ ସବୁ ଦି ନ ବରା ପକଡ଼ି ଆଣିେବ ଲି ଜା ପାଇଁ େବାଉର अନି gା

ସେତ।ମାଡ଼ ତ ଦୂ ରର କଥା କାହା ଟାଣ କଥା ବି ସହି ପାେରନି ଲି ଜା। ଟିେକ ଟିେକ
କଥାେର ନନା ଘେର ପଲୟ କରିଦି अkି ଲି ଜା ପାଇଁ। ଟିେକ ବଡ଼ େହବାରୁ ନନା େବାଉ
ଲାଗି ଜାଇଥିେଲ ଲି ଜା ବାହାଘର ପାଇଁ ଆବଶକ ଜି ନିଷ କି ଣିବାେର।ଭାରି ବି ରo ଲାେଗ
ଲି ଜା କୁ ଏ ସବୁ । ଗଁା ଯାତା ରୁ ସବୁ ବଷ ଖେw ଖେw ଜି ନିଷ କି ଣିବାେର ଲାଗିଯାଇ ଥିେଲ
ଘର ର ସମେ]। ନନା େଯୗତୁ କ ଟ,ା େଯାଗାଡ କରି ବା ପାଇଁ େକେତ କୁ ଆେଡ ନ
ଯାଇଛkି । ଏେବ ବି अେନକ ଋଣ ଶୁଝିନି।ପାୟ ଦୁ ଇ ବଷ ଲାଗିବ େବାେଧ। ଏମି ତି
େକେତ କଣ କଥା ଭାବି ଚାଲି ଛି ଲି ଜା। ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ େକତେବେଳ େଶାଇପଡି ଛି ନି େଜ
ବି ଜାଣିନି।
ହଟାତ କାହା ପାଟିେର ଲି ଜାର ନି ଦ ଭାିଗଲା। େଦଖୁ େଦଖୁ ସାେଢ଼ ଛ ଟା।ପୁରା
अଗଣା ଖରାେର ଚି କ ମି କ କରୁଛି ।ଘର ଦୁ ଆର ଓଳା ବାକି । କଣ କରି ବ ଏେତ େଡରି
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େହଲାଣି ଘର ଦୁ ଆର ଓଳାଇବ ନା

ଆଗ ଗାେଧାଇବ ଭାବୁ ଭାବୁ ଲୁ ଗା ପଟା େନଇ

ଗାେଧାଇବ ପାଇଁ ଗଲା। ଶାଶୁ େବାେଧ ସବୁ ଲe କରୁଥିେଲ େଗାପନେର। ତର ତର
େହାଇ ଗାେଧାଇ େଫରିଲା େବଳକୁ ଶାଶୁ କହି େଲ େମା ପାଇଁ ଘର ଦୁ ଆର ପେକଇ
ଗାେଧାଇବାକୁ ଚାଲି ଗଲା,ରାତି େର ଛ ଠା ନ ଭଜା କରି ଥିଲା ତ अ¤ା ଭାି ପଡୁ ଥିବ।
ଟିେକ ତର ତର େହାଇ ଆସୁ ଆସୁ ପି wା େର ଥିବା ଢାଳେର େଗାଡ଼ ବାଜି ଗଲା ଲି ଜାର।
ଢାଳ ଟା ଦୁ ଆରକୁ ଗଡ଼ି ଗଲା। ଶାଶୁ ମା ରାଗେର କହି େଲ ଢାଳ କୁ କାଇଁ ମାରୁଛୁ, ମେତ ଦି
େଗାଇଠା ମାରୁନୁ ।ଲି ଜା ଆଉ କି ଛି ଶୁଣିବାର ଧଯ ନ ଥିଲା। ତା େଶାଇବା ଘେର ଯାଇ
କବାଟ େଦଇ ବସି ଲା।
କଣ अଛି େମା ସମସା ର ସମାଧାନ।େମାର କଣ କରିବା ଉଚି ତ କଣ ନ କରି ବା
ଉଚି ତ ଚି kା କରୁଛି ଲି ଜା ଖଟ ଉପେର ବସି ।କୁ ଆେଡ ଚାଲି ଯିବି ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ େକାଉ
अଜଣା ରାଇଜକୁ , ପର ମୁହୂ\େର ତାର ମେନ ପଡ଼ି ଲା ଖବରକାଗଜ େର ଆସୁଥିବା
ଏେବର କୁ ି ତ ଘଟଣା। ନାରୀ କି ପରି ଲା|ିତ େହଉଛି ଦି ନ ଦି ପହରେର,େଫରି ଆସି ଲା
ପୁଣି ଦୁ ଇପାଦ। େମାପାଇଁ େବାେଧ ଆତEହତା ସବୁ ଠୁ ଭଲ େହବ,अତି ସହଜ ବି ।
ସବୁ ଦି ନ ମରି ବା अେପeା ଦି େନ ମରି ଯିବା ବହୁତ ଭଲ। ଦି ନ ରାତି କ କରିବା अେପeା
େକଇ ମୁହୂ\ କ କରି େନେଲ eତି କଣ।ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା ଏ ନି u\ି େନବାପାଇଁ
ଲି ଜାର । ଆଲଣା ରୁ ଖେw ଲୁ ଗା େନଇଆସି ଖଟ ଉପେର ଛି ଡ଼ାେହାଇ ଛାତ ର ପାେର
ବାfିବା ପାଇଁ େଚା କଲା ରୁ ପା କୁ ବି ହାତ ପାଇଲାନି । ଲି ଜା େଟବୁ ଲ ଟା କୁ ଟାଣି
ଆଣି ଖଟ ଉପେର ପକାଇ ଲୁ ଗାକୁ ପାେର ବାfି େଦଲା ନି ଜର ସବୁ ବଳ ଖେଟଇ। ଆର
ମୁwଟିକୁ େଗାେଟ ଫାଶ କରି ମୁwେର ଗେଳଇ େଦଲା। ଜଣାବି ପଡ଼ି ଲାଣି େକେତ
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ସହଜେର ଏସବୁ େହାଇଗଲା ମୁହୂ\କ ମଧେର। ଏେବ ଜୀବନ ଓ ମରଣ ଭିତେର ଦୂ ରତା
ମାତ େଗାଟିଏ ମୁହୂ\। ତାପେର ସ"ୂ $ ମୁoି अକଥନୀୟ अତାଚାର ରୁ। େବାଉ ମଁୁ
ଯାଉଛି କହି େଗାଡ଼ େଟବୁ ଲ ଉପରୁ ଉଠାଇଲା େବଳକୁ ସେତ େଯମି ତି େକହି ଜେଣ ଡାକୁ ଛି
"ଲି ଜା"। ଏ ତ େବାଉର ଡାକ,ଚମକି ପଡି ଲା ଲି ଜା।େଟବୁ ଲ ଉପରୁ ଉଠି ଯାଉଥିବା ପାଦଟି
କୁ ସnାଳି େନଲା ଲି ଜା।ଟିେକ ପକୃ ତି  େହାଇ ଚାରି ଆଡକୁ ଲe କଲା, ଟିେକ ଚମକି
ପଡି ଭାବି ଲା େବାେଧ େବାଉର େସ ଡାକ ତା ପି ଲାଦି ନରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି अଭାସ େର
ପଡି ଯାଇଛି । ଏ େଗାେଟ ଭମ। ପୁଣି େସଇ ପୁରୁଣା କଥା ମେନପଡ଼ି ଲା "େବାଉ ଟା ଖାଲି
କାpିବ" ନା ଏମି ତି େବାଉକୁ ଠକି ଯାଇ ପାରି ବିନି। ନାନା, ଏେତ ଋଣ ର ପତି ଦାନ କଣ
ଖାଲି ଲୁ ହ। ନି ଜ अଜାଣତେର ହାତ ଚାଲି ଗଲା େବକ ପାଖକୁ । ଲୁ ଗାର ଫାp େଖାଲି
ତଳକୁ ଆସି ଲା ଲି ଜା। ଏକ अଜଣା ଭୟେର ସାରା େଦହ ଥରୁ ଥାଏ ଲି ଜାର।
अବଶ ଓ ଦୁ ବଳ ଶରୀର େନଇ ଲି ଜା ଠାକୁ ର ଘରକୁ ଗଲା।ଠାକୁ ର ଘେର
ମହାଭାରତ ଓ ଭଗବାନ କୃ {,ୁ େନଇ अେନକ ଫେଟା ପଜ
ୂ ା େହଉଛି । ଲି ଜା ର ସବୁ
ଭରସା ତୁ ଟି ଯାଇଛି ଭଗବାନ , ଉପରୁ।େକେବ ମୁoି େଦବ ମେତ ଏ ଯଣାରୁ। ମଁୁ ତ
ଏକା, अଜୁ ନ, ପାେଖ ସି ନା କୃ { ଥିେଲ େହେଲ େମା ପାଖେର କି ଏ अଛି । ପୁଣି ଆଖିେର
ପଡ଼ି ଲା କୃ {ଚp , ବଂଶୀ ବାଦନ ର େଫାେଟା ଯମୁନା କୂଳେର।ସେତ େଯପରି ହସୁଛkି
ଲି ଜା କୁ େଦଖି । କଣ େହଲା େକଜାଣି ଲି ଜା ଭାବି ଲା କୃ { ସି ନା ପି ତାମହ ଭୀଷE, ମହା
ପରାକମୀ କ$ ପାଇଁ ସାହା େହାଇଥିେଲ अଜୁ ନ,ୁ । ମଁୁ କଣ ଏ ୬୦ ବଷ ବୁ ଢ଼ୀକୁ େରାକି
ପାରି ବିନି। ନି ିk ପାରି ବି।େମା ଜୀବନର କୁ ରୁେeତ େର ମଁୁ ରଥୀ ମଁୁ ହW ସାରଥି। େଯ
ମେତ ଝି अ େବାଲି ଭାବୁ ନି ମଁୁ କାଇଁ ମା େବାଲି ଭାବି ବି। ବଉଳା ଗାଇ କୁ ସି ନା ବାଘ ଛାଡ଼ି
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େଦଇଥିଲା।ଏମାେନ ପଶୁ ଠୁ ବି ହୀନ।େଗାେଟ େଗାେଟ କଂେସଇ। ଏମାନ, ଆଗେର
ବନ ରାଜ ସି ଂହ େହବାକୁ ପଡ଼ି ବ। ପତି ବାଦ କରି ବାକୁ ପଡି ବ ପତି ବାଦ ନା ପତି ବାଦ
ନୁ େହଁ ପତି େରାଧ।
ସହି ବାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଗଲାପେର ଜେଣ ନାରୀ ସବୁ କି ଛି କରି ବାକୁ ସeମ
େହାଇଯାଇ ଥାଏ। ଲି ଜା ର ଏେବ କାହାକୁ ଭୟ अଛି ନା କାହାକୁ ଲାଜ।େବଶ ଆରାମେର
ବାରି ପଟକୁ ଯାଇ େଧାଇଧାଇ େହାଇ ଚାରି ପଟକୁ ଲe କଲା ଲି ଜା। େକେତ ସୁpର
ବାହାର ଟା। ଜୀବନେର ପଥମ ଥର େଦଖୁଛି ଶାଶୁ ଘରର ଚାରି ପଟ।ବାହାେର େକେବ
ମୁw େଟକି େଦଖିନଥିଲା ଏସବୁ କୁ । କି ଛି ସମୟ ବାରି ପେଟ ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି ଲି ଜା େରାେଷଇ
ଘରକୁ ଆସି କଣ ଟିେକ ଜଳଖିଆ ତି ଆରି କଲା। ବାହାନା କରି ଶାଶୁ ବି ଦୁ ଇ ତି ନିଥର
ଘର ବାହାର େହେଲଣି କଣ କରୁଛି େଦଖି ବାକୁ ।ଲି ଜା ଜଳଖିଆ କରି ସାରି ଦୁ ଇ ଚାମଚ
ଖାଇଛି କି ନାଇ ଶାଶୁ ମା ଗଜ ଉଠି େଲ,ଘେର ସକାଳୁ ସମେ] ଉପାସ।େତାରି ଏକା େପଟ
େପାଡି ଯାଉଛି , େବାପା ରଖିଥିଲା ତ ଜବର େହାଇ ଖାଇବୁ । ଦୁ ଇ ଦି ନର େଭାକ ଆଉ ଛ
ମାସର ଦୁ ଃଖ ଏେବ ରାଗେର ପରିଣତ େହାଇଯାଇଥିଲା ଲି ଜାର। ାନ କାଳ ପାତ ଭୁ ଲି
ଲି ଜା କହି ଲା,ମଁୁ ତମ ପୁअ କି ତମ ସ ାମୀ ନୁ ହଁ । ତେମ ଏ ଘରର ଶାଶୁ େହେଲ ମଁୁ ଏ ଘରର
େବାହୂ।କି ଛି କହୁନି େବାଲି େଗାେଟ ନାଟ ଲାେଗଇଛ ଆସି ଲା ଦି ନରୁ।ପୁअ ଟ,ା ଟା
ପେଠଇ ଦଉଛି ତ अ¤ା ଟାଣ େହାଇଯାଉଛି ।ଏଠି ତମର େଗାେଟ ଝି अ କଣ ଏମି ତି ବଢି କି
ଯାଇଛି ତା ଶାଶୁ ଘର। ତମ ଘେର ଝି अ ମାେନ କଣ ବାପକୁ ଖାଇବା କୁ ପି ଇବା କୁ ଦି अkି
ନି । କହି ବ କଣ ନା ବୁ ଢାକୁ େଟାକା କରି େଦବ।ଶି eା ଦୀeା ତ ନାହW।େବସି ବାଗ
େଦେଖଇେଲ ମାମଁୁ ଘରକୁ (ଥାନା) ଯି ବ।ଛୁରୀ ଉପେର ବି ଧାଏ େଦବା ଝି अ ମଁୁ ।ତମର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 168

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ସବୁ ଦି ନକୁ େମାର ଦି େନ। ଶଶୁର ବି ଘେର ଥାkି େହେଲ ସବୁ ଦି ନ ପରି ନି ରବ। ଲି ଜା ର
ପାଟି ସାହି େଶଷ ମୁwକୁ ବି ଶୁଭୁଥିଲା। ଶାଶୁ ଭୟେର ଥରି େଲଣି ।ଲି ଜା ଛ ମାସର ରାଗକୁ
ଆଜି ସୁଝାଇ େଦଲା। ଶାଶୁ ମା କି ଛି ଆଉ ଲି ଜାକୁ ନ କହି ସବୁ ରାଗ ଶଶୁର , ଉପେର
ସାରି େଲ।
ଲି ଜା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଜୀବନେର ବହୁତ ବଡ଼ ବି ଜୟ। ବି ଶ୍ଵ କୁ ଜୟ କଲାପେର
ବି ଶ ବି ଜୟୀ ଆେଲକଜାwାର ବି ଏେତ ଖୁସି େହାଇନଥିେବ।ରାତି େର େରାେଷଇ ସାରି
ଶଶୁର,ୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇ ନି େଜ ଲି ଜା ଖାଇ େଶାଇବାକୁ ଗଲା।ଶାଶୁ ଖାଇେଲକି ନାଇଁ
େକହି ଜାଣି ନାହାkି । ଲି ଜା ର େଶାଇବା ଘରୁ େମାବାଇଲରୁ ଧୀେର ଧୀେର ଶୁଭୁଥିଲା
େଗାେଟ ଗୀତ। ..

" ତେମ ଚକେର ବୁ ଲାअ ସାରା ଜଗତ, ମହା ଭାରତ, ମହା ଭାରତ"

ସାନମୂଳାଇ
େଗାବି pପୁର
କଟକ,୭୫୪୦୧୮
େଯାଗାେଯାଗ ୮୪୬୯୨୩୭୧୭୨
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କବିତା ବିଭାଗ
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ମା ଆସୁଛkି
ଶୀତଳ ଶରେତ
କାଶତwି ଫୁେଲ
ମା’ ଆସୁଛkି ମାଡ଼ି
କରୁଣାମୟୀ େସ
ଦୁ ଃଖର ହାରି ଣୀ
ସଂସାରୁ ଦୁ ଃଖ େଦେବ ତଡ଼ି 

ଭକତ ତୁ ମକୁ
ଚାହW ରହି ଛkି
େକେତ ଆଶା ମେନ ଧରି
ଧପ
ୂ , ଦୀପ ଜାଳି
ଗୁହାରୀ ଜଣାkି
 ି ନାଶି ବ ସବୁ ରୀ
ଦୂ ଗତ

ଧି େରନ୍ ବାଗ୍

ବରଷକୁ ଆସ
ଏ ଧରାଧାମକୁ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 171

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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େଦଇ ଦଶନ
ପୁଣି ବାହୁଡ଼
ଆର ସନକୁ 

ଏ ଧରାଧାେମ
ବି େଜ କରି ଛ
େକେତ େଯ ରୂପ ଧରି
ତୁ େମ ହW ସତ
ତୁ େମ ହW ସା
ଆମ ପଥର ମଧାରୀ

କରୁଛି ମି ନତୀ
େହ ଜଗତଜନନୀ
ଆସ ବି ଶରeା ପାଇଁ
େଯେତ अଛି କ
େଯେତ अଛି ଦୁ ଃଖ
ନି अ ପଣେତ ପୁରାଇ

ମୟୁରଭ~, ଓଡ଼ି ଶା
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ନବରାତୀ
ବହEାwର କ\ ୀ େଦବୀ ସି ିଦାତୀ ଭକତ, ପି ୟପାତୀ
ଶରତର କାେଳ ଧରଣୀ ବeେର ଉଭାେହାkି ଜଗଧାତୀ ।।
ଆଶି ନ ମାସର ମହାଳୟା ଠାରୁ ପ$
ୂ  ମାର ତି ଥି ଯାଏଁ
େଷାହଳ ଦି ନେର େଷାଳ ଉପଚାେର ମାତା ନି ତି ପଜ
ୂ ାପାଏ ।।
ପତି ପଦା ଠାରୁ ନବମୀର ଯାଏଁ ନअ ରୂପ ମାତା,ର
ନବରାତୀ ନାେମ ଖାତି ଏ ଜଗେତ ନअେଗାଟି अବତାର ।।
ପତି ପଦା ଦି େନ େଶୖ ଳପୁତୀ ନାେମ ହେ] ଖá ମୁâର
େସଇ ଦରଶନ କେଲ ଭoଜନ ପାପୁ ପାଆkି ନି ]ାର ।।
କମwଳୁ ଟିକୁ ବାମହେ] ଧରି ଡାହାେଣ ରୁଦାe ମାଳା
ଦ୍ଵିତୀୟା ତି ଥିେର ବହEଚାରିଣୀ’େସ କରି ଥାଏ ଲୀଳାେଖଳା ।।
ତୃ ତୀୟ ଦି ବେସ ଚpଘ¤ା େବେଶ ଭo,ୁ ଦି ଏ ଦଶନ
ଘ¤ େଘାଡାଇକି ଭକତ,ୁ ରଖି କୃ ପା କରଇ ବହନ ।।
ଲଲାଟେର ତାର अଚp େଶାଭା ଚpଘ¤ା ନାେମ ଖାତ
ଦଶହେ] ଦଶअ¦ ବି ରାଜି ତ ଶତୃ ମେନ ଜାେଗ ଭୀତ ।।
ସେkାଷ ପ+ନାୟକ

ଚତୁ ଥୀ ତି ଥିେର କୁ ଷEାwା ନାମେର अଭୂ େଜ ଆବି ଭାବ
अମୃତ କଳସ,କମwଳୁ ,ଧନୁ ,କମଳ,ତୀର ଆୟୁ ।।
ପ|ମ ଦି ବେସ ;pମାତା େବେଶ ପ|ମୀ ତି ଥିର ଦି ନ
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େକାେଳ ପୁତଧରି ଜଗତ ଆେବାରି ଧରାପୃେ. ଆଗମନ ।।
ଋଷି କାତାୟନ ପଥମ କରି ଣ ପଜ
ୂ ି ଥିେଲ ଭଗବତୀ
େସହି ଦିନୁ ମାତା କାତାୟନୀ ନାେମ ଜଗେତ ଲଭିେଲ ଖାତି ।।
ଷ.ୀତି ଥି ଦି ନ କାତାୟନୀ େବଶ ଧରିଥାଏ ମାଆ େମାର
ତାରପାେଶ ମତି ଥିେଲ ସଦାଭoି ସଂସାରୁ େହାଇବା ପାର।।
ନବ ରାତି ର’େସ ସମ ଦି ବେସ କାଳରାତୀ େବଶ ତାର
अତି ଭୟ,ରୀ अସୁର ସଂହାରୀ କାଳରୂପୀ अବତାର।।
କେଠାର ତପସା କରି ଥେର ମାତା ତନୁ ପଡି ଥିଲା କଳା
ଗା ଜେଳ ସାନ କରାअେk ଶି ବ େଗୗରବ$ ତନୁ େହଲା ।।
େସହି ରୂେପ ମୁØ େହେଲ ସଦାଶି ବ ନାମେଦେଲ ମହାେଗୗରୀ
େସହି କାଳୁ ନାମ ମହାେଗୗରୀ େହଲା अମୀ େବଶ େତାହରି ।।
ନବରାତୀର ନବମ ଦି ବସେର ନବମୀ ତି ଥିର ଦି ନ
ଜଗତ ଜନନୀ ସି ିଦାତୀ ମାତା କରି ଥାଉ ଆଗମନ ।।
ଜୟ ସି ିଦାତୀ ସି ି ପଦାୟି ନୀ ପଦEାସେନ େଦବୀ ିତା
ହେ] େତାର ଶ,ଚକ, ଗଦା,ପଦE ଜଗତ ପାଳୁ ତୁ ମାତା ।।
ଏହି ପକାରେର ନବ ଦି ନାତEକ ନअଦି ନ ନअେବଶ
ଜଗତ ଜନନୀ ଜଗତ ମେଳ େଦଉଥାkି ମା’ ଆଶି ଷ ।।
େତାହରି ମହି ମା ଗାଉ ଥାଉ ମନ ଜୟ ମା’ମହି ଷାମqନୀ
େସହ,େପମ,ଭାବ ଭରି ଦି अ ହୃେଦ େହ ମା’ସି ଂହବାହି ନୀ।।
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ମହି ଷାମନୀ
ଆଶି ନ ମାସର अୟମାରnେର
ଆସ େଗା ମା ମହାମାୟୀ
ସୁଜଳା ସୁଫଳା େହାଇଯାଏ ଧରା
ତୁ ମ ଆଗମନ ପାଇଁ ।

ଆସ େଯେବ ତୁ େମ ଗଜ
ବାହାନ କି େଦାଳା ବାହାନେର ଚଢି
ଫଳ, ପୁu ସବୁ ଜି ମାେର ଭରି ଯାଏ ଧରା
ଲାେଗ ସେତ କି ଏକ ରେବର ର ଶାଢୀ ।

ନବରାତର ଜାଗରଣ କରି
ଭକତ ନି ଜର ସୁଖକୁ ମନାସୁ ଥାଏ
अଭୟଦାୟି ନୀ କନି ବାରି ଣୀ େବାଲି
ପରା ଜଗତ ତୁ ମକୁ େବାଲାଉ ଥାଏ ।
ଦୀପକ ଷଡୀ

ଧରାପୃ.େର ଦୁ  ଦାନବର ବଢି ଥାଏ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 175

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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େଯେବ େଯେବ କରତାର अତାଚାର
ସଂହାର କରି ବା ପାଇଁ େନଇଥାअ
ତୁ େମ ଦଶଭୂ ଜା ଦୁ ଗାର अବତାର ।

ଧମ କୁ ଢାଲ କରି ଏ ସଂସାେର
ବାହାରି େଲଣି ଶହ ଶହ ମହି ଷାସୁର
ମହି ଷାମନୀ େହାଇ ସଂହାର କର
‘ମା’ ଶାk େହଉ ଆମ ବି ଶପୁର ।

अଧାପକ, େରାଲାw ଫାମାସୀ କେଲଜ
େଖାଡାସି ି, ବହEପୁର – ୧୦
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ଆସ ତୁେମ ମା
ଶରତ ସକାଳ ତୁ ମ अେପeାେର
 ଆକାଶ ରହି ଛି ଚାହW,
ନି ମଳ
ଗଶି ଉଳୀର ମଧର
ୂ ବାସନା
ଭାସି ଆସି ଲାଣି ପବେନ ଛୁଇଁ।
କାଶତwି ହେସ ମଥା େଦାହଲାଇ
ଚାମର ବି |ୁଚି ତୁ ମରି ପାଇଁ,
ମୁରୁକି ମୁରୁକି ଲତାର ଫା,େର
ହସୁଚି ମାଳତୀ ତୁ ମକୁ ଚାହW।
ଲତାର ଫା,ରୁ ନୀଳ ଓଢଣୀକୁ
अପରାଜି ତାଟି େଟକି େଦଖୁଛି,
ଶରତ ସfାେର ନୀଳ କଇଁଫୁଲ
ତୁ ମ अେପeାେର ଚାହW ବସି ଛି।
ପାବଣ ମୁଖର ଗଁାରୁ ସହର
ଢାକ ମହୁରୀେର କ"ି ଉଠୁ ଚି ,
ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି

ଆସ ମାଆ ତୁ େମ ଶoି ସରୂପିଣୀ
ସ ାଗତ ତୁ ମକୁ ବି ଶଜନ କରୁଚି ।
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ଜଗତଜନନୀ
େହ ମା’ ଆଦି ଶoି, େହ ମା’ ଜଗତଜନନୀ
ସkାନବdଳା ମା’ ଦୁ ଗା, ମଳା, ତାରି ଣୀ
ଆପଣ,ର ସହସ ସହସ ନାମ କି m
ମଁୁ ଆପଣ,ୁ େକଉଁ ରୂପେର ପଜ
ୂ ି ବି ମା’!
େହ ମା’ ଆଦି ଶoି, େହ ମା’ ଜଗତଜନନୀ
ମଁୁ ଆପଣ,ୁ େକଉଁ ରୂପେର ପଜ
ୂ ି ବି?
ଜଗତଜନନୀ େସହମୟୀ ସkାନବdଳା ମଁା ଦୁ ଗା
ନା େସ ବି ଭୀଷିକା ମହି ଷାସୁରମqନୀ ରୂପେର
େହ ମା’ ଆଦି ଶoି, େହ ମା’ ଜଗତଜନନୀ
ମଁୁ ଆପଣ,ୁ କି ପରି ରୂପେର ପଜ
ୂ ି ବି

ଆପଣ,ୁ ଭoିର ସହି ତ ପଜ
ୂ ା କରି ବି ନା
ଆପଣ, अତି ଆଦରର ସkାନ, େସବା କରି ବି
େହ ମା’ ଆଦି ଶoି, େହ ମା’ ଜଗତଜନନୀ
ତୁ େମ ଏ ସୃିର ସା କ\ା କି m
ସନମ େଦବୀ

ମଁୁ ଏ ସୃିର ଏକ ଛାର ଜୀବ
େତଣୁ ଆପଣ େମାର ସାଦର ପଣାମ ଗହଣ କରm
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େହ ମା’
ମା’ ଦୁଗା
ଆେମ ଜାଣୁ, ତୁ ଚାହଁୁ ନା ରୁଧି ର
େହେଲ କହ ଥେର....
ଏଇ ରoର ନଦୀ
େତା ନା' େର ବହୁଛି କଣ ପାଇଁ ?
ଚାଲି ଯାଏ େକେତ ନି ରୀହ ପାଣ
େତା ଆେଗ ବଳି ର ନାମ େନଇ....
ମାଆ େଗା ଥେର ବୁ େଝଇ େଦ ..
ଏଇ अେଵାଧ ଶି ଶୁ,ୁ,
େସମାେନ ବି େତା ସkାନ କହି ।
ଧରା ପୃେ. ତୁ ସେବ ବି ରାଜି ତ
େନଇ ଭିନ ନାମ ଭି ନ ରୂପ,
ଡେର ନାହW କି "ା ଦୁ  अପରାଧୀ
କରି ଚାେଲ ଦୁ ¬ମ, अନାୟ, ପାପ ..
ଥେର ଖାଲି ଓହାଇ ଆ'
ସ ାଗତି କା ତୁ ଳ

ଏଇ ଧରା ପୃେ. ,
ନାଶି ବାକୁ "କଳି "ର अସୁର ...
ଊଶାସ କର୍ ମା' ଏ ଭାର େମଦି ନୀର ।
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अେପeାରତ ଆେମ
େତା ପୁତ କନା ଗଣ ,
ବି ନା ଦି ଧାେର
ସମପ େଦବୁ ସବୁ କି ଛି
େକବଳ ପାଇବାକୁ
ଟିକିଏ େତା ଆଶି ଷ ମାତ ।
अଜାଡି େଦ' ମାଆ
େତା କାଣିଚାଏ କରୁଣା,
େଘାଡାଇ େଦ' େତା अଭୟ ପଣତ
ଧରଣୀ ବୁ କୁ େର ,
ନ ପଡ଼ୁ अନାୟ, अନୀତି ର ଛାଇ

ଭରି ଯାଉ ଏଠି ଭoି,େପମ, ପୀତି ।
ନ ରହୁ ପାପ, ନ ରହୁ ପାପୀ,
ବି ରାଜୁ ମାଆ ଏଠି ଶାkି ଆଉ େମୖ ତୀ ।
ନାରାୟଣପାଟଣା, େକାରାପୁଟ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 180

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ମଁା ଦୁଗା , ନବରୂପ

ଶରତ ସnାେର ଶୃାର କରି ,
ନବଦି େନ ନବରୂପ େନଇ,
ଆସି ଛ ମା ଏ ଧରା ପାେଣ

ନାଶି ବାକୁ ପୁଣିଥେର, ମହି ଷା, ରାବଣରୂପୀ अରି
ନବରାତୀର ପଥମ ଦି ବେସ
ଆବି ଭୂ ତା ମା ‘େଶୖ ଳପୁତୀ’
ଶoିରୂପିଣୀ ମା ଜଗ·ନନୀ,
ଶoି ପରାକା.ା େଦଖାଇ

ଧଂସି अନାୟ, ଦୂ ନୀ ତି , ମା ଶoିରୂପିଣୀ
ଦି ତୀୟ ଦି ବେସ ମାତ ‘ବହEଚାରି ଣୀ’
ତପସି ନୀ େବେଶ ଉଭା େହାଇ
ଶାkି , େମୖ ତୀର େଜୖ ତ ଉଡ଼ାଇ
eମାରୂପିଣୀ େହ ମା ପାବତୀ
ଶାkି , ଦୟା eମା ଦି अ େଗା अଜାଡ଼ି 

କଲାଣୀ ନp

‘ଚpଘ¤ା’ େବେଶ େଯେବ ଆସ अବତରି
କରାଳ ରୂପଧାରିଣୀ

अଗି ସମ ଲାଲି ମାକୁ େନଇ
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ଆସ ମାତ, ଦି अ ଧଂସକରି
ଈଷା େ-ଷ େଯେତ ଆମରି
ଧଂସକାରି ଣୀ ମା, ଆସ अବତରି
ଚତୁ ଥ ଦି ନେର ସମ] ଉଜାକୁ େନଇ
େଯେବ ଆସ ମା ‘अଭୂ ଜା’ ସିE ତହାସ େନଇ
ସଂସାର ମୁଗ୍ଧ ହୁଏ, େସ ଶାଶତ ରୂପକୁ େଦଖି
ମଁା ଦୁ ଗତିନାଶି ନୀ, ଦି ଗ୍ ବି ଜୟି ନୀ
କା\କ, ମାତ ମଁା ‘;pମାତା’
େଯେବ ଆସ ପଦEାସେନ ବସି
େସ ସି Ø, ଶାk ରୂପ ବହନ କରି
େଯେବ ତୁ େମ ଆସ ମାତୀ ରୂପଧରି
ବାକୁ େଳ ଚାହWଥାଏ ସkାନ ତୁ ମରି 
ଧମ ାପନା ପାଇଁ ଆସ ମଁା ‘କାତାୟନୀ’
ମହଷ କାତା, ଦୁ ହି ତା ସତରୂପିଣୀ
अନାୟ, अନୀତି अfାର ଦୂ ର କରି
ନୂ ତନ ଆେଲାେକ ଏ ଧରା ଯାଉ େଯ ଭରି
ମଁା କାତାୟନୀ, ନାୟରୂପିଣୀ
अାନ ତମସ କରି ଦୂ ର, ମଁା ‘କାଳରାତୀ’
ଶୁଭ,ରୀ ମାତ ଦି अ ାନ ପରଶି
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ଏ ମୁଢ଼ ମାନେବ ଦି अ ାନର ଦୁ ତି
ମଁା ଶୁଭର,ିଣୀ, ସୁଖଦାୟି ନୀ
ମାତ ାନ ପଦାୟି ନୀ
‘ମହାେଗୗରୀ’ େବଶ ଧାରଣ କରି
ଆସ ମଁା ତପ ଚାରିଣୀ
ତପବେଳ ଶି ବ,ୁ ଲଭିଲ, ମଁା ପାବତୀ
ତୁ ମ ଆଶି ଷର ଧାରା ପଡୁ େଯ ଝରି
ଦୁ ଃଖନାଶି ନୀ, ଉ·ଳମୟୀ, ମଁା ମହାେଗୗରୀ
େଦବ ଯeଗଣ, ସାଧୁଜନ, ଗୁହାରୀ ଶୁଣି
‘ସି ିଦାତୀ’ ରୂେପ अବତାର େନଇ
ଧମ, ସତପାଇଁ ଦୁ ,ୁ ସଂହାରି
ଆସ ମଁା ସି ି ପଦାୟି ନୀ
ମହି ଷା ମqନୀ, ମଁା ସି ଂହବାହି ନୀ
ବୁ ଢ଼ାରଜା, ସ^ଲପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ଦଶହରା
अଭାବ ଇ]ାହାର ଭି ତେର
ଶାସରୁ ପାଲେଟ ସ"କ ,
अଭିମାନେର ନି ଥର ଲାେଗ
ଆପଣାପଣ ,
अପାରଗ ବନି ଯାଏ
କି ଛି ମଣିଷ
ବାକି ରଖିେଦଇ
अୀକାର ।
ଆଗମନୀ ଆଗମନେର
ର ବଦେଳ ଋତୁ ର
େଖାଲି େଦଇ ଆନpର ସୀମା
କି m ଆବ ପରି ିତି
ବଦଳି ବାର ସାହସ ସଂଚୁ ଥାଏ
ବାକେହାଲ ଭି ତେର ।
ବରୁ ଣ କୁ ମାର ଦାସ

ପାଳୁ ସି ଆ ,େଦହୁqା, ବାେଲଶର ।
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ନବଦୁଗା
ବୃ ଷଭବାହି ନୀ ମା ଭୂ ବନେମାହି ନୀ
େଶୖ ଳପୁତୀ ଆସ ମା ହି ମାଳୟନpିନୀ…
େଶତ ବସେନ ମାଆ େହ ବହEଚାରି ଣୀ,
କମwଳ ଧରି ଆସ ଭୂ ବନେମାହି ନୀ…
अଚp େଶାେଭ ମାଆ अପବ
ୂ  ଚାହାଣୀ
ଚpଘ¤ା ନାମ ତୁ ମ େହ ବରଦାୟି ନୀ…
ଜପମାଳି ମାଳା ହେ] ମା ସାଦୃଳବାହି ନୀ,
 ୀନାସି ନୀ…I
କୁ ଷEାwା ନାେମ ଆସ ଦୂ ଗତ

କା\େକୟ ହେ] ଧରି େହ ସି ଂହବାହି ନୀ,
;pମାତା ପଦEହ]ା ମାଆ େସହଦାୟି ନୀ…
କାତାୟନୀ ଚତୁ ଭୁ ଜା ଖá ପୁuଧାରି ଣୀ
ଦୁ ଗତିନାସି ନୀ ମାଆ अଭୟଦାୟି ନୀ…
କାଳରାତୀ ମହାକାଳ ଗଧଭବାହି ନୀ,
ଖପର ହେ] ମାଆ ମ]କଧାରି ଣୀ…
ବୃ ଷ ପୃେ. ମହାେଗୗରୀ ତି ଶଳ
ୂ ଧାରି ଣୀ,
अଭୟଦାୟି ନୀ ମାଆ ତୁ ହି ତ ଶି ବାନୀ….
ସି ିଦାତୀ ପଦEପୃେ. ଶଂଖ ଚକଧାରିଣୀ

ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି

ଗଦା ହେ] ପଦE େଶାେଭ େହ ବି ଶେମାହି ନୀ…

ଦଶଭୂ ଜା ବହE େତଜା ମହି ଷାମqନୀ

ତୁ େମ ମାଆ ଶoିରୂପା ଜଗତଜନନୀ….
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ଦଶଭୁଜା ରeାକର
ବି ପଦ େବଳେର,

ସଂକଟ କାଳେର,

ମା ଆସି ଥିଲୁ ତୁ ଏ ଧରାକୁ ।
अଧମ ହଟାଇ,

ଧମକୁ ଜି ତାଇ,

ମାରିଥିଲୁ ତୁ ମହି ଷାସୁରକୁ ।।

ଆସ ଆଉଥେର,

ପୁଣି ଏ ସଂସାେର,

ହାତେର ଧରିତୁ ତି ଶୁଳ ।
ନାହW ଆଉ ରeା,

ନାରୀର ସୁରeା,

अସୁର େହେଲଣି ପବଳ।।

ଭୁ ଲି ନି ଜ ଧମ,

କରkି କୁ କମ,

ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ଜୀବନ।
ନାଶି ପାପ ଭାର,

କର ତୁ ଉାର,

ଶାେର କରୁଛୁ ନମନ।।
ତୁ ଷାରକାk ପସାଦ

ମା' ଆସି ବା ଜାଣି,

ଏ ଧରଣୀ ରାଣୀ,
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ସବୁ ଜ େଶାଭିତ ଶରୀର।
ନଳି ନୀେର କଇଁ,

ରହି ଛkି ଚାହW,

େଶାଭା କାଶତwୀ ଆସର।।

ଏଥର ପଜ
ୂ ାେର,

େତା ଦଶଭୁ ଜା େର,

କରତୁ ପାପୀ ର ସଂହାର।
େତାର ଦୟାେର,

ଏ ଦଶହରା େର,

ଉାର େହଉ ଏ ସଂସାର।।

ବରୀ, ଯାଜପୁର
ଭାମଭାଷ : ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦
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ଆଜିର ପାବଣ

ଋତୁ ଚକେର ଶରତ ଆସି ଛି
ଖରା ବରଷାକୁ ପାର କରି
ଆକାେଶ ଆବୃ ତ ଧଆ
ୂ ଁର ଚାଦର
ଭସାେମଘ େଖେଳ ଲୁ ଚକାଳି ।।

ଦୀଘାୟି ତ ହୁଏ ସହରର ଛାଇ
ମାରାଥନ୍ େଦୗଡ ମଣିଷର
अନାଦୃ ତ ଆଜି କାଶତwୀ ଫୁଲ
ଆଶି ନର ହୁଏ ଆବାହନ।।

ଆତ,େର ଥାଏ ଗଶି ଉଳି
ଶି ଶିରେର େଦେଖ ନି ଜ ରୂପ
ସମୟର ଏଠି ଉଗ ଶୃାର
କି ଏ ବୁ େଝ ତା ମୃଦୁ ମହକ ??
ସସିE ତା ମହାkି

ରୂପବତୀ ଜହ େହାଇଯାଏ ମାନ
ପଗä ହୁଏନା ଆକାେଶ ତାରା
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ପଜ
ୂ ାର ମହକ ହରାଏ ଗୁରୁତ
अେଲାଡା ଧପ
ୂ ଦୀପ େନୖ େବଦ୍ଯ ।।

अତି ର~ନର ନାମ ବି ାପନ
ଆେଲାକର अf ସ·ା
ସୁଲଳି ତ ନୁ େହଁ ସ ର ସୀତ
ପଦୂ ଷଣ ଲେ« ସୀମା।।

ପାବଣ ଆଜି ଆେବଗ ବି ହୀନ
େସଲ୍ େର ଲାେଗ ଉdବ
ମୁହୂ\ର ଏଠି ମୂଲଚାଲ୍ ହୁଏ
अନ୍ ଲାଇନ୍ ବି େକ ସ ପ।।

ସୁଖ ଦୁ ଃଖ अେଟ ବ]ୁ ଆେପeିକ
ସଂପଦେର ମପା ହୁअଇ ସ"କ
ରୀତି ନୀତି ସବୁ ସମୟ ସyତ
ବଦଳୁ ଥାଏ ପାବଣର ରୂପ।।

ମହାନଦୀ ବି ହାର, କଟକ
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ପାବଣ

ପୃଥିବୀ େଦହେର ସୂରୁଜ କି ରଣ
ଧି େର ପଡୁ ଥିଲା େଲାଟି
କାଶତwୀ ସାେଥ ଲୁ ଚକାଳି େଖଳି
ଲୁ ଚି ଯାଉଥିଲା ମାଟି

।।

ଆଶି ନ େକାଳେର ଶୀତଳ ସମୀର
ଯାଉଥିଲା ଭାସି ଭାସି
ନୀରବ ଆକାେଶ ସଂହାରକାରି ଣୀ
ଚାହଁୁ ଥିେଲ ମୃଦୁ ହସି

।।

ଶରତ ଋତୁ ର अମୃତ େବଳାେର
ଆସି େବ ତ अବତରୀ
ମ\ଧାମ େହବ ତା, ଆଗମେନ
ସେତକି ବା ସଗପୁରୀ

।।

ସଂହାର କରି େବ ମହି ଷା अସୁର
ଆଜି ବି ଜୀବk अଛି
ପଶାk କୁ ମାର ପଧାନ

ମାନବ ରୂପେର ଦାନବ ସାଜି ଣ
ପାପଭାର ବଢ଼ାଉଛି

।।
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ଉ ଗାମୀ େହବ ପୁଣ ପୁଣିଥେର
ପାପର େହାଇବ eୟ
ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସତରeା େହବ
ଧମର ତ େହବ ଜୟ ।।
ମୁଖରୀତ େହବ ସାରା ପୃଥିବୀଟା
ହୁଳହୁଳି ଶସୁେର
କରୁଣା ଝରିବ ଦଶଭୁ ଜା ହ]ୁ
ପାବଣର ମୁହୂ\େର

।।

ଗାମ-ବୁ େରାମୁwା
ଜି ଲା-ବରଗଡ
େଫାନ-୯୯୩୭୭୪୫୪୯୭
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ବି ସଜତ ମ\
ୂ  ର େବଦନା
ପୁu ଚpନ େଦଇ ବରଣୀ ଆଣି
ତୁ ପୁଣି େମାେତ ଜୀବଦାନ େଦଉ
କି ମାୟା ସଂସାର ଗଢ଼ି ଛି ମୁହW
ସଗ ଠୁ ସୁpର କରିଛି ମହି
ଭାବି ଆସି ଗଲି େସଠୁ ଓଲ୍ହାଇ
ପଜ
ୂ ା ପାଇ େତାର ହୁअଇ ଖୁସି ।

କି ଛି ଦି ବା କି ଛି ରଜନୀ ବି େତ
େମା ରୂପ କୁ ନା ନା େବଶ େର ଦଶାଇ
ସୁନା ରୁପା ଆଦି ରତ େର ସଜାଇ
େଦଲୁ େମାେତ େତାର ଭoି େର ଭିଜାଇ ।

ଘୃତ େନୖ େବଦ େଦଇ ଆହାନ କରି
ଆଶି ଷ ଊଳାଷ ମାଗିଲୁ ତୁ ହି
ନି ରୁପମା ନାୟକ

अେପeା କରି ଛି େସହି ଦି ନକୁ
ବି ଦାୟ େଦବୁ େଯ ଦି ନ , ପୁଣି ଆସି ବୁ କହି ।
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ଆେସ େଯେବ େସ ଦି ନ େସ କାଳ
କହି ପୁଣି େମାେତ ମାଟିର ଢ଼ଳ
ଵି ସଜ ତ କରୁ ଚeୁ େମା ବୁ େଜଇ
ତଥାପି ମଁୁ ସବୁ େଦଖୁଥାଇ ।

ଦଶ ଦି ବସ େର ଵି ସଜ ତ କରି
ଚାଲି ଯାଉ ତୁ ହି ମୁହଁ ବୁ ଲାଇ
ମେନ େତାର କି କ ନ ହୁଏ?
ମା' ଡାକି ପୁଣି ମାଟି େବାଲାଇ
ଛାଡି ଯାଉ େତାର ଭoି ଭୁ ଲାଇ ।

େମା ରୂପ କୁ ତୁ କି अଳ,ାର େଦଲୁ ?
ଭାବି ମି ଶି ଯାଏ ମାଟିେର ମୁହW ।
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अନାଥର ନାଥ
अନାଥର ନାଥ

କାଳି ଆ ଠାକୁ ର

ତୁ େମ ତ େଦଇଛ ସବୁ
ତୁ ମ ଆେଗ କାହW

ଜୀବନ ହାରୁଛି

କୁ ହ ଆେହ ମହାପଭୁ 
ତୁ େମ ପରା କାେଳ

ଭାବର ଠାକୁ ର

अଭାବ ପାର େଯ ବୁ ଝି
ଏେବ ତୁ ମ ଭାବ

କୁ ଆେଡ଼ ଯାଇଛି

ଦୁ ଃଖ ପାରୁନ େଯ ବୁ ଝି 
ତୁ ମରି ଆଖି ଆେଗ

ରା]ା କଡ଼େର

ଦାଉ ସାଧୁअଛି େରାଗ
ତୁ େମ ଖାଇ ଶୁअ

ବଡ଼ େଦଉଳେର

ଷାଠି ଏ ପଉଟି େଭାଗ
ତୁ ମ େଦେହ ପରା

ପାଟ ପୀତା^ରୀ

ଦୁ ଃଖ ତ ବୁ ଝି ପାରୁନା
ରାତି ଦିନ ଏଠି

ପଡ଼ି ରହି अଛି

ମି ଳୁନାହW ଖେw କନା

अଂଶୁମାନ ସ ାଇଁ

ସରମା, ସଡ଼, େକpୁ ଝର
ଭାମଭାଷ : ୯୭୯୦୮୧୪୬୭୪
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କାଳି ଆ ନାମ
େକେତଦି ନ ଆଉ
ନ ଭଜି ରହି ବି
କାଳି ଆ େତାହରି ନାମ
ମି ଛମାୟା ଏଇ ସଂସାରେର
ଆଉ
େହବି ନାହW ବଦନାମ
େକେତଦି ନ ଆଉ
ନ େଦଖି ରହି ବି
କାଳି ଆ େତାହରି ଧାମ
େତା ଚକାନୟନ
େଦଖିେଦେଲ ଥେର
ସବୁ ପାପ େହବ ପଣ
ୂ 
େମାର େମାର ଯାହା
କହି େଦଉଥିଲି
ତୁ ଟିଗଲା ସବୁ ଭମ
େବଳଥାଉଁ ଯଦି
େତା ନାମ ନ ଜେପ
େବବି ସE ି ତା କର

େହବି ମଁୁ ବାଲEୀକି ସମ
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ଭରସା ନାହW ମା େତା’
େତା’ଠାେର
ଗଲାସନ ନାହW କରିଥିଲି ମୁହW

ଆସି ବାକୁ େତାେତ ମାଆ

େମା କଥା ନମାନି ଆସି ଥିଲୁ ପୁଣି

କଲବଲ କଲୁ ଯାହା

ଜାକଜମକେର ସkାନ େତାେର

ଆଣଇ ମ\ପୁେର

ଲଭି ବାକୁ ଶୁଭ ଆଶି ଷ ବି ଭବ

ପଜ
ୂ ଇ ଭoିଭେର

ଆେଲାକ ମାଳାେର ସ·ି ତ କେର

େମଢ଼, ମwପ ଓ ପୀଠ

ବpନା େତାେର ଦି ବାନି ଶି କେର

େହାଇ େତାର ପି ୟ ଭାଟ

ଧପ
ୂ , ଦୀପ, ଝୁଣା, େଭାଗରାଗ ପଣା अରେପ ଚରେଣ େତାର
ଯଜୀବନ ମହା ସଂଗାେମ

ଯୁଝିବାକୁ ମାେଗ ବର

ତଥାପି େକଉଁଠି େକଜାଣି େକମି ତି

ରହି ଗଲା କି ଛି ଉଣା

ଧଂସ ରଚି ଲୁ ନି ମିଷେକ କରି

ନି ରୀହ ନାଚାେର ବଣା

ରାମେଦାଳି ଛି ଡ଼ି େମଳା ପଡ଼ି ଆେର େଖଳି ଗଲା ହାହାକାର
ହାରି େଲ ଜୀବନ अକାେଳ େକେତ ବା

ସୁସE ି ତା ମହାପାତ

ଦରମରା ନାରୀ ନର

ମୃତୁ କୂପେର ଚଳାଇ ବାଇକି

ଚଳୁ ଥିଲା ଯାହା ଘର

अରଜି ଲା ପୁअ अମୂଲଜୀବନ

େନଲୁ େହଇ ହରବର

ତଡ଼ି ତ ପେକାେପ େତାରଣରୁ ନି ଆଁ େଦାକାନ ବଜାର ଯାଏଁ
ତଡ଼ି ତ େବହେର ଚରି ଗଲା େମଳା

ମୀନା ବଜାରେର ପାେୟ
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େକମି ତି ଜଳୁ ଛି ଛାଏଁ

ଜଗତଜନନୀ େବାଲାଉଛୁ ସି ନା

ମମତା ନାହW ହୃଦେୟ

ତୁ ଟିଲା େତାଠାେର ଭoି ଭରସା

ଯାହାଥିଲା ଆମ ପାେଶ

ଏେତ ପେର େତାର ଆରାଧନା କି ଏ କରି ବ ବା େକଉଁ ଆେଶ?
ନକରି ବୁ ମନ ଆଉ ତୁ ଏ ସନ

ଆସି ବାକୁ अଶି ଣେର

ଲି ଭିନାହW େସହି ଯାତନାର ଜାଳା

କୁ ହୁଳୁ ଛି ପରାଣେର

ରାଉରେକଲା, ସୁpରଗଡ଼, ଓଡ଼ି ଶା
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ପଣ
ୂ ାତEା ବାଜେପୟୀ
ସି ଏ ଥିେଲ ବାଗEୀ ସି ଏ ସ ାଭିମାନୀ
ଉ\ୁ  ବoିତ କମବୀର,
କଥା କାେଯ ଯା’ର ନଥିଲା ଫରକ
अଟଳ ବି ହାରୀ ନାମ ତା’ର [୧]
ସାେଦଶଭo, କବି , ସା^ାଦି କ
ସୁବoା, ପବୀଣ ରାଜେନତା
ସୁେଯାଗ ସkାନ େଯଣୁ େସ ରତନ
ଝୁରଇ ବି ଶ ଭାରତ ମାତା [୨]
େକ ଆଉ କହି ବ eମତାର େଖେଳ
ସରକାର ଯି ବ ଆସୁଥିବ
ଗଢ଼ା େହବଦଳ ଭା େହବ ଦଳ
େଲାକତ ରହି ବ ରହି ବ [୩]
ଯି ଏ କହି ଥିଲା ଏ ଭୂ ମି ଜୀବk
ସଦା ପଜ
ୂ  େମା ଭାରତଭୂ ଇଁ
ଶୀ ପ|ାନନ ଖଟୁଆ ଯା’ର ନଦୀ ଗା ମାଟି ମହାେଦବ

ଜୀଇଁବା ମରି ବା ଏ େଦଶ ପାଇଁ [୪]
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କବି ପେଣ ପଥର କରି ଛ ପାଣି
ଶୁ¬ ବୃ େe ପତ କअଁଳାଇ
ଜଟିଳ କୁ ଟିଳ ମଣିଷ ମନକୁ
eମା, ଦୟା ଦୁ ଇ ବା\ା େଦଇ [୫]
ପଥମ ସାଂସଦ ଆଦ ଭାଷଣକୁ
ଶୁଣି େନେହରୁ େହାଇ ହରେଷ
ଭବି ଷତ ବାଣୀ କରି ଥିେଲ ଦି େନ
େହବୁ ପଧାନମୀ ଏ େଦେଶ [୬]
ପଧାନମୀ ମେଧ अଜାତଶତ
ସଂସଦ ଗଣତେ େଯ’ ଥିେଲ
ତା, ଭଳି େନତା ପାଇ ଭାରତୀୟ
अ ଶତା¨ୀ ଆସ ] େହେଲ [୭]
ମନ େମାହନ, ଭାଷାେର େଯ ଥିେଲ
ଦି େନ ଆମ ଭୀଷEପି ତାମହ
ତା, ସୁବି]ୃତ କୃ ତି ତ ଏ ଜାତି
ବ$ୁ ଛି ବ$ବ अହରହ [୮]
अତି ଈଷଣୀୟ ଖାତି ଲଭିଥିେଲ
ସବୁ ଦଳୁ ପାଇ ସନମାନ
କି ଏ ସାଉଁଟିନି ତା, ପରି ଶା
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ପଧାନମୀ ଭାେବ ଜାଣ [୯]
ନକାରାତEକ ଚି kା ଯା’ର ନଥିଲା
ସବଦା ବି େରାଧୀ ଦଳପାଇଁ
ସବୁ ରି ମତକୁ ସନମାନ େଦବା
ଶି ଖିଥିେଲ େସହି ବାଜେପୟୀ [୧୦]
ଗୁଜୁରାଟ ଦା େବେଳ ପରାମଶ
ସା ଭo ରାନୀତି ର
ସା^ାଦି କ ଆେଗ େମାଦି ,ୁ କହkି
ରାଜଧମ ତୁ ପାଳନ କର [୧୧]
ବି ବିଧତା ଭରା ଭାରେତ େନତାର
ବହୁ ସଂଖା ନୁ େହଁ ଦରକାର
ସଂଖା ନୁ ନ ଥାଇ େଯ ପମାଣ େଦେଲ
ପା|ବଷ ିର ସରକାର [୧୨]
ବି େଦଶ ମୀଭାେବ ଜାତି ସଂଘେର
ପଥେମ େଦଇ ହି pୀ ଭାଷଣ
ବି ଶଦରବାେର ଭାରତ ଖାତି କୁ
କରି େଦେଲ ଯି ଏ ଶତଗୁଣ [୧୩]
अଟଳ ସାହାସ अଟଳ ବି ଶାସ
अଟଳ ଥିଲା ଯା’ ପରାକମ
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େକାଟି ଭାରତୀୟ ହୃଦୟ ଜି ତିଲ
अସାମାନ ଯା’ अଟଳ ନାମ [୧୪]
ଆତ,ବାଦୀ ସଂସଦ ଆକମଣ
କାpାହାର ବି ମାନ ହରଣ
ସବୁ ସେତ ହାର ମାନି ନଥିେଲ େସ
େଦଇ ମହନୀୟତାର ପମାଣ [୧୫]
େପାଖରାନ୍ ପରୀeା, କାଗଲ ବି ଜୟ
ସ $ ଚତୁ ଭୂଜ, ଗଁା ସଡ଼କ
ଲାେହାର ବସ୍େସବା ଥିଲା ତା,
ଶାkି ପାଇଁ ନୂ ଆ ପଦେeପ [୧୬]
ଶାkି ର କେପାତ ସାଜି ସୀମାkେର
ବfୁ ତାର -ାର େଯ େଖାଲି ଲ
ପେଡ଼ାଶୀ ଔତ ଯୁ େeେତ େନଇ
ଗଣତ ବା\ା ନି ଭାଇଲ [୧୭]
ବି ଶ ଚାପ କି ^ା ପରମାଣୁ ଭେୟ
ପାକ୍କୁ କାଶEୀର ମଁୁ ନ େଦବି
େହଉ ପେଛ ଧଂସ अଧା େମା ଭୂ ଖw
ବି ଶଚିତ ପାକ୍ ଲି ଭାଇବି  [୧୮]
अସାମାନ ବାଗEୀ ମୁହଁେତାଡ଼ ଜବାବ
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େସ ଦି ନ ମୁସାରଫକୁ େଦେଲ
ପେଡ଼ାଶୀ ବଦଳା େମାେତ ନୁ େହଁ ବରଂ
ବfୁ ତ ବଦଳା େହାଇପାେର [୧୯]
ଭାରତ ପାକ୍ ନୂ ତନ ସଂପେକ
େଯାଡ଼ି େଲ େଯ ଆଗା ରାଜି ନାମା
ସମ], ଶି eା ପାଇଁ ଥିଲା ଯା’ର
ସବଶିeା अଭିଯାନ େଯାଜନା [୨୦]
ବି କାଶର ଗା ପବାହି ତ କେଲ
ଆକୁ ମାରୀ ହି ମାଚଳ ଯାଏ
अେkାଦୟ ଓ अନ ପ$
ୂ  ା ସହି ତ
ଖାଦ ସୁରeା ଯା’ ମନ େମାେହ [୨୧]
କି ଷାନ େକଡ଼ି ଟ୍ କାଡ଼୍ ପଚଳନ
କୃ ଷିକୃଷକ ପାଇଁ କଲାଣ
େତୖ ଳ ବି େଶାଧନ ନାଲ୍େକା ପତି .ା
ଚି କିdା ବି ାେନ अବଦାନ [୨୨]
ଆଜି ]nୀଭୂ ତ ବାକ୍ରୁ ଓଡ଼ି ଶା
ଶୁଣି ତା, ନି ଧନର କଥା
ମେନପେଡ଼ अେନଶତ ମହାବାତା
ଥିଲା ଓଡ଼ି ଆ, ଯା’ର ଚି kା [୨୩]
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କରୁ ପଣିପାତ େଦଇ ଶା~ଳୀ
ତା’ ପଣ
ୂ  ଆତEାର ସଦ୍ଗତି
ଚp, ସୂଯ ଥିବା ଯାଏ ସE ରୁଥିବୁ
େତା େସହର,ା ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି  [୨୪]

ପwିତ ଶୀରାମଶମା ଆଚାଯ ସାହି ତ ଓ ସାଂ;ୃତି କ ପରି ଷଦ
ରnା, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୯୫୮୭୩୯
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अଟଳ ବି ହାରୀ
अଟଳ, अଚଳ ସମ ପତି ଭାତ
େମା େଦଶ ମାଟିର ବୀର
ସାହାସ େଶୗଯ ତପନ ସମାନ
ସଂସାେର େହାଇଲ ବର
ମରଣଶୀଳ ଏ ଶରୀର ତୁ ମର
ଇହଧାମ କଲା ତାଗ
େକାଟିଏ ହୃଦେୟ ବି ରାଜି ତ ତୁ େମ
ନାହW କଳ,ର ଦାଗ
ଭାରତ ମାତାର ମୁଖ ଦି େଶ ମାନ
ଛଡ଼ାଇ େନଇଛ ହସ
ନୟନରୁ ନୀର ଝେର अବି ରତ
अମଳି ନ ଖାତି ଯଶ
େଦଶ ଜାତି ଲାଗି କାରାବାସ େଭାଗୀ
ପଣ
ୂ କଲ अରଜନ
अନାମ ଚରଣ ସାହୁ

ତାହାରି େସବାେର ମନପାଣ ଢାଳି
େମାହି େନଲ ଜନମନ
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େନତା, ମଧେର ତୁ େମ अଟ େଶ.
ସବଦଳ ଦି ଏ ମାନ
ରାଜା ରାମସମ ତୁ ମ ରାଜଧମ
अଟ ଭାରତ ରତନ
ବfୁ ,ର ବfୁ अରି,ର अରି
େଦଖାଇଲ କରି କାମ
କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁେ େମା େଦଶର ଜୟ
ଇତି ହାେସ େଲଖା ନାମ
େପାଖରାନ୍ ଠାେର अତି େଗାପନେର
ପରୀeିତ ପରମାଣୁ
]à ସାରା ବି ଶ ମୁେଖ ବୀର ହସ
ବି ାନୀ ବି ଜୟୀ େଯଣୁ
ମାନସ ସkାନ ସ $ ଚତୁ ଭୂଜ
ସବଶିeା अଭିଯାନ
େଗାଟିଏ େଦଶେର େଗାଟିଏ ଟିକସ
ବୁ ି ତୁ ମ ବି ଚeଣ
ତୁ େମ ଗଲାପେର ନି ରବ ନି ଳ
ନµୁେର ବଦେନ କଥା
अଶଳ ବି ଦାୟ େଘନାକର ଆମ
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େକାଟି ହୃଦୟର େନତା
େହ अଟଳ େଘନ େକାଟି ନମ;ାର
ଆକୁ ମାରୀ ହି ମାଳୟ
अfାରୀ ଘରର ଦୀପ ଲି ଭିଗଲା
ବି ଧି େହାଇଲା ନି qୟ
ବାକି ରହି अଛି अେନକ ସପନ
ରାତି ଯାଉअଛି ସରି
ବି ନତି ଜଣାଉ େବନି କର େଯାଡ଼ି
ଆଉଥେର ଆସ େଫରି

ବି ଭୁତି ପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦
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ବି ଶ ବେରଣ
ଏେତ ଯତନେର

ସାରା ସଂସାରକୁ

େକମି ତି ଗଢ଼ି ଲ କୁ ହ
ସାରା ସଂସାରକୁ

ନି ଜ ହାେତ ଗଢ଼ି

େହଲ अଧାଗଢ଼ା ଦି अଁ

ସାରା ସଂସାରର

ବି ଭବ େସୗpଯ

ତୁ ମ ଚକାେନେତ ଠୁ ଳ
କାହାପାଇଁ ତୁ େମ

अମୃତ ପେୟାଧି

କାହାପାଇଁ ହଳାହଳ

ଭo ସାଲେବଗ

ଜଣାଣେର ତୁ େମ

(ତୁ େମ) ଜୟେଦବ ଗୀତି ପେଥ
ବfୁ ମହାkି ର

ବfୁ ପେଣ ତୁ େମ

(ତୁ େମ) ବଳରାମ ବାଲି ରେଥ
େଶୖ ବାଳି ନୀ ସାହୁ

େହ ବି ଶ ବେରଣ

ବାଣୀେର ତୁ ମର
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ନାଶି ଲ अଜୁ ନ େଶାକ
ସାରା ସଂସାରକୁ

ଦି ବାନ େଦଇ

ରଖି ଲ ଭoର େଟକ

अପଲକ େନେତ

େଦଖୁअଛ ତୁ େମ

ସାରା ସଂସାରର ଦୃ ଶ,
ଦୂ ରରୁ ଥାଇ ମଁୁ

େଦଖୁअଛି ତୁ ମ

ରା अଧରର ହସ

ସି -ଏ, ପଟ୍ - ୯୪, େମେଟାପଲି ଟାନ୍ ହାଉସି ଂ େସାସାଇଟି
େକାଲକାତା, ୭୦୦୧୦୫
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େଗାପବfୁ ଓଡ଼ି ଶାକୁ ଆସି େଦଖିଯାअ
ଓଡ଼ି ଶାର ମାଟି ଡ଼ାକୁ ଛି ତୁ ମକୁ େଗାପବfୁ
ଥେର ଆସି ଯାअ
ତୁ ମ ସ ପର ଓଡ଼ି ଶା,ଓଡ଼ି ଶାବାସୀ,ୁ ଥେର
ତୁ େମ ଆସି େଦଖିଯାअ
ଦୁ ଃଖୀଦରିଦର େସବା କରୁଥିଲ ପରା
ପାଦେର ତୁ େମ ଚାଲି ଚାଲି
ଆଜି ର ମଣିଷ ସାେହବି ଢ଼େର ମଟରେର
ଯାଏ ବଜାର ବୁ ଲି
ଗରି ବ େଲାକ,ୁ ସାହାଯ ପାଇଁ େହ ଟ,ାଟିଏ ତାର ପାେଶନାହW
ତଥାପି ମଧରାତି ଯାଏଁ ସମୟ ବାରେର ତାର କଟୁ ଥାଇ
ମଦମାଂସ ଖାଇ ାେନାେନ ଯାଇ ବସାଇଛି େସ ଦାନ ହୁଂଡ଼ି
େଦଖ ଭାଇ େସ ଗରିବ ପି ଲାକୁ
ପଖାଳ ସାଥୀେର ଖାଏ େଭଂଡ଼ି
ସ ାଥପରତା ବଢ଼ୁଛି ଏଠି େଲାଭାଣିଆ ସବୁ େଲାକ

ମା' ପରା ଏଠି ଝି अକୁ ବି କୁଛି ସହି ପାରୁ ନାହW େଭାକ

ଓଡ଼ି ଶାର ମାଟି ଡ଼ାକୁ ଛି ତୁ ମକୁ
େଗାପବfୁ ଥେର अସି ଯାअ
ଆଦି ତ ନାରାୟଣ ସାହୁ

ତୁ ମ ସୁନାର ଓଡ଼ି ଶା ପଥର େହାଇଛି
ତୁ େମ ଆସି ଥେର େଦଖିଯାअ।
ରସି କନଗର, େପା-ଜରିପଡ଼ା, ଜି ଲା-କଟକ, ୭୫୪୨୦୧ େମା : ୯୮୫୩୬୦୧୧୨୩

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 209

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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େହ ମହାତE ା
େହ ମହାତEା ତୁ େମ ଭାରତ ଭୂ ଇଁ େର
ନି अ ବାେର अବତାର
अହି ଂସା ର ାନ ତି େଳ ମାତ ନାଇ
ବଢି ଲାନି ହି ଂସା ଭାର।

ସତ ର ସfାନ ମି ଳୁନାହW ଏଠି
अସତ କେର ରାଜୁ ତି ।
ଦୁ ନୀତି ପ,େର ବୁ େଡ ରାଜେନତା
କଳୁ ଷିତ ରାଜନୀତି ।

େକେତ ନି ଯା ତନା ତାଡନା ପୀଡନା
ସହୁअଛି ନାରୀ ଜାତି
ଦି ବସ ଭାଷଣ ନର ବାଜି ଗଣ
ଭିନ ହୁଏ େହେଲ ରାତି ।
ସାଗର ପଧାନ

ଦରିଦ କୃ ଷକ େହଉଛି େଶାଷିତ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 210

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ମହାଜନ କର ଧାେର
କର ଭାର କ ନ ପାରଇ ସୁଜି
ଆତEହତା କରି ମେର।

ଧନୀ ମୁିେମୟ ମହଲେର ବାସ
ଗରି ବ ଲୁ ିତ ହୁଏ
ଖରା ବଷା ସହି ଶୀତ କାକରେର
ରା]ାେର ଜୀବନ ଯାଏ।

ଭାରତ ଭୂ ମିେର େନଇ ନବ ଜନE
ବଦଳାଇ ଦି अ ଦି ନ
ହି ଂସା କୁ ତୁ େମ ଦି अେହ ଦୁ େରଇ
अହି ଂସା କର ାପନ।

ସାଗର ପଧାନ, ଗଂଜାମ
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ବାପୁ
ବାପୁ େହ ତୁ େମ େଦଖ
େକମି ତି अଛି ଏ ପଣ
ୂ ଭୂ ମି ତୁ ମ
େକମି ତି अଛି ଏ େଦଶ
ସ ାଧୀନତାର ସ ାଦ ଚଖାଇଲ
ଇଂେରଜ, ସହ ଲଢ଼ି
ସ ାଧୀନ େହାଇେଲ େଦଶବାସୀ ତୁ ମ
ତୁ େମ ଚାଲି ଗଲ ଛାଡ଼ି 
ତୁ େମ ଚାଲି ଗଲ
ତୁ ମରି ବାଟେର
ଛାଡ଼ି େଶଷ ନି ଃଶାସ
ବାପୁ େହ ତୁ େମ େଦଖ
େକମି ତି अଛି ଏ ପଣ
ୂ ଭୂ ମି ତୁ ମ
େକମି ତି अଛି ଏ େଦଶ
अହି ଂସାର ପଥ େଦଖାଇଲ ତୁ େମ
ପକାଶ ଚp ପwା

ପାଇଲ କାରାବରଣ
ନାଥୁରାମ, ବfୁ କ ଗୁଳିେର
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ଚାଲି ଗଲା ତୁ ମ ପାଣ
ସ ପ େଦଖିଥିଲ
ଗଢ଼ି ବାକୁ ଏକ
ସୁେନଲୀ ଭାରତ େଦଶ
ବାପୁ େହ ତୁ େମ େଦଖ
େକମି ତି अଛି ଏ ପଣ
ୂ ଭୂ ମି ତୁ ମ
େକମି ତି अଛି ଏ େଦଶ,
େକମି ତି अଛି ଏ େଦଶ....

କଲାଣପୁର, ଭୂ ଇଁପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୮୬୭୩୫୨୫୫୩୫
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ଗାfୀ ତୁେମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦି ନ
୨ अୋବର ଗାfୀ ଜୟkୀ ଉପଲେe
(୧)
ଗାfୀ ତୁ େମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦି ନ
ଜନିE ଥିଲା ସତ
ଦୂ ର େହଲା अସତ
ହସି ଥିଲା ସୁକୃତ
ସତ ଆଉ ସଦାଚାର
ଭରା ସମାଜର ଗଢ଼ି େହାଇଥିଲା ନÅା
(୨)
ଗାfୀ ତୁ େମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦି ନ
ଆସି ଥିଲା अହି ଂସା
ଦୁ େରଇ ଗଲା ହି ଂସା,
ପଚw ରିରଂସା
ଧମ ନାେମ ପାଗଳାମି
ଶୀ ରମା କାk ମି ଶ ଭାଗ ଭାଗ କରି େଦବାର ନି ଶା

(୩)
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ଗାfୀ ତୁ େମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦି ନ
ଆସି ଥିଲା ଧମ
ପଳାଇ ଗଲା अଧମ
ରହି ଗଲା ସୁକମ
ମେମ ମେମ େପମା~ନର
ଥାଳି ଧରି ଭାରତ ବାସୀ େଖାଜି େଲ ସାଧୀନତାର ଭାଷା
(୪)
ଗାfୀ ତୁ େମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦି ନ
େଫରି ଥିଲା ଶାkି
ଦୂ ରେହଲା अଶାkି
ଜନEେନଲା କାkି
ସତାଗହର ଶପଥ େନଇ
ସାଧୀନତା େଫରି ପାଇବାର अଦମ ଲାଳସା
(୫)
ଗାfୀ ତୁ େମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦି ନ
େଫରି ଥିେଲ ବୁ 
ଦୁ େରଇ ଗେଲ କ
ଜାତି ନାେମ, ଧମ ନାେମ
ଭାଷା ଆଉ ପାk ନାେମ
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ଏକତି ତ େହାଇ ନୂ ଆ ଭାରତ ଗଢ଼ି େଦବାର ଆଶା
(୬)
ଗାfୀ ତୁ େମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦି ନ
ଜାଗିଥିଲା େପୗରୁଷ
ପଳାଇେଲ କାପୁରୁଷ
ହଷତ େହଲା େଦଶ
ସଭି,ୁ ଏକତି ତ କରି
ଉନ ତ ମାନର ଭାରତ ଗଢ଼ି ବାର ଭରସା
(୭)
ଗାfୀ ତୁ େମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦି ନ
େଫରି ଆସି ଲା ସଦାଚାର
ଦୂ ର େହଲା अନାଚାର
ବତ େହଲା ସୁବିଚାର
ଭାଇ ବୁ େକ ଭାଇ ମି ଶି
େଖାଜି େଲ ପକାଶି ବା ପାଇଁ େପମର ଭାଷା
(୮)
ଗାfୀ ତୁ େମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦି ନ
େଫରି ଥିଲା ସୁନୀତି
ଦୂ େରଇଗଲା ଦୁ ନୀତି
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ବଦଳି ଲା ରାଜନୀତି
ସମାଜର ଚାରି ପାେଖ
ଜମି ଗଲା ସତାଗହୀ ଦଳ,ର ଜଲåସା
(୯)
ଗାfୀ ତୁ େମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦି ନ
ବଢ଼ି ଗଲା ସତå ସାହସ
କରି େଦଇ ହରଷ
ଜାଗି ଉଠି ଲା ଉଷ
ଭାଇ ଭାଇ, ଜାତି ଜାତି , ଧମ ଧମ
ମେଧ ରହି ଲାନି ଆଉ ତି େଳ େହେଲ େଭଦ ଭାଷା
(୧୦)
ଗାfୀ ତୁ େମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦି ନ
ଜାଗିଥିଲା ଭାରତ
େହାଇଥିଲା ସyାନି ତ
ପୁuିତ ଆଉ ଆନpିତ
ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି eରୁ ଥିବ अମୃତ
ସାରା େଦଶ ନାଚୁ अଛି ପାଇ ସାଧୀନତାର ବଷା
ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮, େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶର - ୭୫୧୦୨୧, େମାବାଇଲ – ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ଜାତି ର ପିତା
ଜାତି ରପି ତା ଆେହ େହ ମହାମାନବ,
ପୁଣିଥେର ଆସ େଫରି .
ଗଢି ଥିବା ତୁ ମ ସ ପର ଭାରତ ଆଜି ,
େହଉଛି ତୁ ମକୁ ଝୁ ରି .

ସି ମା ଲ«ୁଛି ହି ଂସାର ସାଗର ଏଠି ,
ଶାkି ଲାେଗ ସ ପ ପରି .
ଏକତାର ଭାବ ବି ଲୁ ପରାୟ ଆଜି ,
କି ଛି ନାହW ପୁବ  ପରି .

ବି କୃତ ମାନବି କତା ର ଶି କାର େହାଇଣ,
କୁ କମେର େହାଇ ଲି .
ମି ଥା ର ଆଶେୟ ଭଦ ମୁଖା େସ ପି fିଣ,
ଭୁ ଲି ଛି ସତର ପଥ.
େସୗମର~ନ ସ ାଇଁ

अବାଟରୁ ପୁଣି େନଇଆସି ବାକୁ ହାତ ଧରି,
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ପୁଣାତEା ତୁ େମ ଆସ େବଗି େଫରି .
ସି ଖାଇ େଦବାକୁ ଚାଲି ସତର ମାଗେର,
अହି ଂସାର ଭାବ ହୃଦେୟ ଜାଗତ କରି .

ଏକତାର ମେ େହେବ ସଭିଏଁ ମୁØ,
अନାୟ ବି ରୁେଧ େହାଇେବ ଠି ଆ.
ଶାkି ର ପଥେର ପୁଣି अଗସର େହେବ,
ମୁେଖ େନଇ ଭାରତ ମାତାର ନଁା.

େହବ ସତ ତୁ ମ ସ ପର ଭାରତ େତେବ,
ହି ଂସା ଭାବ ଯି ବ ସରି .
େଖାଜୁ ଛି ତୁ ମକୁ େକେତ ଏଇ ମାଟି ମାଆ,
ପୁଣି ଥେର ଆସ େଫରି .
େହ ଜାତି ରପି ତା ପୁଣି ଥେର ଆସ େଫରି ...
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଜୟ ମଁା ବରାଳୀ
କୃ ପା ଦାୟି ନୀ ମା' ସୁଖ ପଦାୟି ନୀ
ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁ ଃଖ ନି ବାରି ଣୀ ।। ୦୧।।
ସାଲୁ ,ି ନଈର କୂେଳ େତା' ମpିେର,
େଶାଭାପାଉअଛୁ ମpାର ମାଳେର ।। ୦୨।।

ଗnୀରା ଭି ତେର ମା' େତାର ଆାନ,
अଭୟ ଦି अ ଜାଣି ଭo, ମନ ।। ୦୩।।
େକେତ ଦୂ ରୁ ଭକତ ଆସkି ଧାଇଁ,
େତା ଆଶୀଷ ଟିେକ ମା' ପାଇବା ପାଇଁ ।। ୦୪।।

ପଜ
ୂ ା ପାଉ ନି ତି ବଲସ କୁ "ାେର,
େତା ଯାତରା ହୁଏ ବରଷକୁ ଥେର ।। ୦୫।।
ଆଶି ନ ମାସେର ହୁଏ େତା ଯାତରା,
େତା' ଦଶନ ପାଇ େହଉ ଆତEହରା ।। ୦୬।।
ଭାଗି ରଥୀ ଯାନୀ

େତାହର ମହି ମା ମୁ େକେତ ଶୁଣିଛି,
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େତଣୁ େତା' କୃ ପା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ଛି ।। ୦୭।।
ତୁ େw ଧରିଛି ଯି ଏ ନାମ ତୁ ମର,
େଯେତଥିେଲ ଭୟ ତା' ହୁअଇ ଦୂ ର ।। ୦୮।।

ଏ ଜଗତବାସୀ େତା' େପମେର ପୀତ,
କୃ ପାଭୀeା ମାଗkି ବଢାଇ ହାତ । ୦୯।।
କfମାଳ ଇେଦବୀ ମା' ବରାଳୀ,
େତାର ପାେଦ ସଦା ମୁ କରୁଛି अଳି ।। ୧୦।।

କfମାଳ ଇେଦବୀ ମା' ବରାଳୀ,
େତା' ଆଶୀଷ ଦି अମା' ସଭି ,ୁ ଢାଳୀ ।। ୧୧।।
अଧମ ମୁ ଜାେଣନା ପଜ
ୂ ା େତାହର,
େକାଟି େକାଟି ପଣାମ େଘନ େମାହର ।। ୧୨।।
ଦଳପଡା,ଖଜୁ ରୀପଡା,ଫୁଲବାଣୀ ।
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କାଶତwୀର ହସ
କାହା ଛୁଆଁ ଲାଗି ମୁକୁେଳ ପାଖୁଡା
ବନ ଉପବେନ ସ ଗୀ ୟ ସୁଷମା
କରି ବାକୁ अତି ତ¡ର ଏ ଧରା
ୠତୁ ମୟୀ ଆରnିଲ େଯ େଶାଳା ।।

ଶରତ ପାଇଁ କି ଚାpିନୀ ହସଇ
ମୁକୁଳି ତ ତାରା ପଂoି
ବନ ଉପବନ ସ ଗୀ ୟ ସୁଷମା
ମେନ ଭରିଦି ଏ କାkି ।।

ମନ ର अଗଣା ମୁଖରି ତ ହୁଏ
ଛମ ଛମ ପାଦ ଶ¨ େର
କାଶତwି ଓେଠ ହସ ର ଫୁଆରା
ମାଆ ର ଆଗମନୀ େର ।।
ସି ପା ନାମତା

ତି େନତ ବଦନୀ ତି ଶଳ
ୂ ଧାରି ଣୀ
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ଆଦାଶoି ମା ଜନନୀ
େକାଟି ନମନ ତବ ଶୀ ପୟେର
ଢାଳି ଦିଏ ଏ ଧରଣୀ ।।

ତୁ ମ ଆଗମ ର ବାରତା ଜଣାଏ
ଶୁଭ କାଶ ତwି ଫୁଟି
ଝକ ଝକ କେର ବି ଲ ହି ଡ ତେଳ
ନଈ ପଠା ଧାେର ଉଠି ।।

ଆଲଟ ଚାମର କରୁଥାଏ ସଦା
ଆନpେର ଢଳି ଢଳି
ମା ପାଇଁ େବାେଧ ଜନମ ତାହାର
ହସୁଥାଏ ଭାଳି ଭାଳି ।।
ବାଟ ଚଲା େଲାକ ଚାହାkି ଘଡ଼ି ଏ
େଦଖି େତାର ରୂପ କାkି
େକେଡ ମନ େଲାଭା ସେତ େଲା
ସୁpରୀ ତୁ କାଶତwି ।।
ସି ପା ନାମତା (ନମତା), ବାରି ପଦା
ମୟୁରଭ~
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ଏଇତ ପଭୁ ଜୀବନ..
ଜୀବନ..
ଜୀବନର ଡାେର ନି ତି ବସି ଲା େବେଳ
ଭାେବ ଇଏ େକେବ ଡୁ ବି ତ ନ ଯି ବ
ପେର अନୁ ଭବ କେର ଘଟଣାଟି
ଆମମାନ, ସଂେଗ ଦି େନ ନି ୟ ଘଟିବ,

ବସି ବା, ଡୁ ବି ବା ର ଶନ
ୂ  ାନ ମଝି େର
ଗଢି େଦବା ହୃଦୟେର ଏକ ଭoିର ମpିର
େଯଉଁଠାେର ନି ତି ଆନେp ବାସ କରି େବ
େସ अଧା ଗଢା ଭାବ ପି ୟ କଳା ଠାକୁ ର,

ତା,ରି ଆସରି ବାଦ େର ଆମ ଜୀବନ
ଚାଲି ଯାଏ େଗାେଟ ଆେଲାକ ରଶEୀ ପରୀ
େବେଳ େବେଳ ଭାବି େଲ ଭୟ ଆେସ
ମନେର अଧା ରା]ାେର ଯି ବ କାେଳ ସରି,
ରାମ ପସାଦ ସି ଂହ

ଡର, ଭୟ ଆମ ମଣି ଷ ଜୀବନର
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ଭାବନାେର ଘର କରି ରହି ଯାଏ
ମହାବାହୁ ଆପଣ, ପତି ଭoି ଦାରା
େକେତେବେଳ ଏ ସବୁ अଜଣେତ ହଜି ଯାଏ,

ମଣିଷ ଜନମ ପାଇଛି େଯେତେବେଳ
ଛଡାଇ ପାେରନା େଲାଭ, େମାହ, କାମନା
ସଂସାରେର ଆପଣ ମଧ ବହୁବାର ଆସି
ଜାଣିଛkି େକେତ ପୀଡା ଏହାର ସାମନା,

େଶଷ ମୁହୂତେ
 ର ଏ େଦହ ଶରୀର
ତମ ସାେଥ ମି ଶିବାର ରେଖ ଆଶା
ପାପ ପୁଣ କରମର ହି ସାବ କି ତାବ
 କରି ବ େମାର ତୁ ମ ପାେଖ
ନି ଣୟ
ଏଇ अଭି ଲାଷା....

ଭାମଭାଷ : ୯୫୭୪୫୬୦୫୬୪
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େମା କବି ତା,
ା, ବନା,
ବନା, ହସ ଓ କାp
ଶାବଣ ଆସି ଛି, ବଷାକୁ େନଇ।
ବଷା ଆସି ଛି,ବନାକୁ େନଇ।
େଯାଉଠି ବନା ନାହW, ଚାଷୀ ମୁହଁେର ହସ,
େସଚାଷ କରି ବ, ଫସଲ ଉତୁ େରଇବ
ଆଉ ପି ଲା ଛୁଆ, ପାଇଁ ବରଷକର ଖାଇବା ସାଇତି ବ।

େଯାଉଠି ବନା ଆସି ଛି,
େସଠି କୁ ଜି େନତା ଆଉ ଗଁା ଟାଉଟର, ମୁହଁେର ହସ
ବନା ପୀଡି ତ, ପାଇଁ ରି ଲିଫ୍ ଆସି ବ, ଘର ଭଂଗା
ଟ,ା ମି ଳିବ, ଫେଳ ପୁେu ପୀଡି ତା,ୁ ବା¤ି େଦଇ,
ସି ଂହ ଭାଗ ପେକଟକୁ ଆସି ବ।

ବନାେରପୀଡି ତ ଜନତା କାଂଦୁ ଛି ,
ମୁେଠ ଭାତ, ଖwିଏ ଛପର, ଆଖି ର ନି ଦ
ସଂଘମି ତା କାନୁ ନେଗା

ସବୁ ଛେଡଇ େନଇଛି ବନା,
ଶନ
ୂ  ଜଠରେର ହା अନ ର ଚି ାର, ରି ଲିଫ୍ ମି ଳୁନି ,
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େକାଳେର ଦଶ ଦି ନର କअଁଳା ଛୁଆ,ମା ଥନେର eୀର
ନାହW କି ପି ଇବାକୁ େଟାେପ ଭଲ ପାଣି ନାହW।

ବନା ପଭାବି ତ अଂଚଳର ବଡ अଧି କାରୀ,
ପତ ୀ ବି କାଂଦୁ ଛkି ଲୁ ହନାଳ ଏକାକାର କରି ,
ସରକାର ଛୁଟି ବାତି ଲ କରି େଦଇଛkି ,
ବି ବାହ ବାଷକୀ ପାଳି ବାର ଥିଲା।
ପାଟଆଉ ହୀରା ମୁଦି କି ଣିଦବାର ପତି ଶତି,
ସାେହବ,ଠଁୁ ମି ଳିସାରି ଥିଲା।
େହାଇ ସାରି ଥିଲା ବି େଭାଜି ଟିଏ କରି
ତଳି ଆ କମଚାରୀ, ଠାରୁ େଭଟି ସାଉଁଟିବାର େଯାଜନା।
ଏମି ତି ସମୟେର ଏ ବନା ଆସି ଲା େଯ
ବାବୁ ,ୁ ଛୁଟିେର ଘରକୁ ଆସି ବା ମନା
ଛୁଟିେର ଘରକୁ ଆସି ବା ମନା।

ଇରିେଗସନ୍ କେଲାନୀ
ଭବାନି ପାଟଣା
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ତୁମକୁ କହି ବି େବାଲି ...
ଆଜି ନୁ େହଁ ...,
अେନକ ଦି ନରୁ ତୁ ମ ଆସି ବା
କଥା ହW ଭାବୁ ଛି ମନେର ।
ମଁୁ ଭାବୁ ଛି ...
ତୁ େମ ଆସି ବ ରାତୀର ନି ଶ¨ ପହରେର
अବା ଶୀତ ଋତୁ ର
ଶୀତୁ ଆ ସକାଳେର
େଟାପାେଟାପା କାକର େହାଇ
ପୁେନଇର େଜାଛନାେର
ଫୁଲର ମହକ େନଇ
ଫଗୁଣର ଫଗୁଭରା ଆହାନେର ।
ବସk ପବନେର
େକାଇଲି ର କୁ ହୁତାନ
େମାେତ ମ ମୁଗଧ କରି ବ
अରୁ ଣ କୁ ମାର ପାତ

େମା’ ମନ ଗହନେର अkର େବଦନାର
ଉପଶମ େହବ ।
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ଆଜି ଯାଏଁ କାହାକୁ କହି ପାରୁ ନଥିବା
अକୁ ହା କଥାକୁ ତୁ ମକୁ କହି ବି ।
ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ପାପ ପଣ
ୂ 
ଲାଭ eତି ର ହି ସାବ
ମଁୁ ତୁ ମକୁ େଦବି ।
ତୁ େମ େଯେବ ବୁ ଝି ବ େମା’ ମନର କଥା
େସେତେବେଳ ମଁୁ ସମପଣ କରି ବି େମା ସବସ
ନାରୀତର ଜାଳା ।
ମଧୁମୟ େହବ ତୁ ମ ଜୀବନ
େଯେତେବେଳ अ,ୁ ରି ତ େହବ ନୂ ତନ ବୀଜ
ସାଥକ େହବ େମାର ନାରୀ ଜୀବନ
ତdେ ସେ ତୁ ମର अେନକ ଦି ନର अକାଂeା ।

ଶି eକ, େକpୁ ପଦର, ଫୁଲବାଣୀ – ୭୬୨୦୦୧
ଭାମଭାଷ – ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫, କfମାଳ ଜି ଲା (ଓଡ଼ି ଶା)
ଇେମଲ୍ – arunpatra21171@gmail.com
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ଆଜି େମା ଭାରତ
ଆଜି େମା अଖw ଭାରତ
ବି ଖwିତ ଚି kାଧାରା
ସି ଂହାସନ ଆଳେର ଭିନ ଭିନ ମତ
େହେଲ, ହୁअkି େଯ ବfୁ
େନୖ ଶ େଭାଜି େର ସଭିଏଁ ଏକତ ।

କି ଂକ\ବମୂଢ ଏ ସମାଜ
ଯାହା ସାହୀନ ଆଜି
ଦୁ ଃଷିତ ପାଂଶୁଳ ପତି ବି^ ତା’ର
अସ  ଶି eାର ପରିଧି େର
କେର େଯ ପୟାସ
େଖାଦି ବାକୁ କୃ ତି ମ ପତି ମା େମା ଭାରତର ।

ସଭିଏଁ ଶକୁ ନି ଏଠି ,
ନେରଶ କୁ ମାର େବେହରା

ବି ନା େଖଳେର ଘର ହୁଏ ହାଟ
ଚାେଲ ଭାଗବ¤ା, କି ଣାବି କା
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ସ"\ିର, ଏ ମାଟିର, େମା େଦଶର ।

ଗୁରୁ ସ ୟଂ େଦାହୀ, କାରାଗାେର
ଲୁ ନ, अତାଚାେର େପଷିତ
अଚnିତ अଣାୟତ ଭo
େଦଉଛkି ବା\ା ପୁଣି
ଗଢି ବାକୁ ଆଦଶ ଭାରତ !

ମwିେର ଶସ अଭାବି
ନା अମଳ, ନା ବି କି
ଯଦପି ସରକାର ଆଶ]
ବା¤ୁଛି ପା| ଟ,ିଆ अନ
ଦୁ ଇ ଟ,ିଆ ଚାଉଳ
ଆଖିପତା ପଡୁ ନାହW
େହେଲ, େଦଖୁଛି ସପନ
ସ $ମ ଭାରତର ।

ଜାଗେହ ସkାନଗଣ
େଫର ଦି ବାସ ପରୁ
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ଆଉ ନାହW େବଳ
ସରି ଲାଣି ପଶାେଖଳ
ଫୁୁଳା ଭାରତ ଆଜି
अkବ¦ ହୀନ ବି ଶ ଦରବାେର
କି ଛିତ କର ଶରମ
େଲଉଟାअ ପୁଣି େସ କାଳ ।

ବସୁଧା କ"ୁ ଟର, େଗାଇଲୁ wି େମନ େରାଡ଼,
ବହEପୁର, ଗ~ାମ,
େମା-୭୮୦୯୮୭୨୪୮୩
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ଦୁଇଟି କବି ତା
(୧) ଆଶୀଷ ଭରା ଜୀବନ

କ¤କି ତ ଜୀବନ ର ପେଥ
କି ଆଁ ଏେତ ନି ରାଶା ର' ବଥା
ସମୟକୁ ନି େରଖି ପଚାର
ପଭୂ ମୟ ଶୁଣିେବ ତୁ ମ ଗାଥା ।।

ପଥ େର ଫୁଟିବ ଆଶାର ଫୁଲ
ଭୁ ରି ଭୁରି ଭରି ବ ପଭୂ , ଆଶି ଷ
ଦୁ ଃଖ ର ସମୟ ସରିବ ନି ୟ
ଭରି େଦଇ ଜୀବନ େର ବାସ ।।
******
(2) ବଷା େମଲାଣୀ
କାଶତwୀ ହସି ଲାଣି
ଆଶୁେତାଷ େମେହର

େଛନା େଛନା ହସେର।
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ଆକାଶେର
ଭସା େମଘର
ରୂପାର େରାଷଣୀ ।

େଶଷ ରାଗିଣୀେର
ଶାବଣୀ-ବଷା ର
ହାତ ହଲା ଟା ଟା େମଲାଣୀ

ସବସ\@ଆଶୁେତାଷ େମେହର
54 ଆଯପଲୀ
କି ଟଛକ, ପଟିଆ
ଭୂ ବେନଶର ୭୫୧୦୨୪
ଦୂ ରଭାଷ ୯୪୩୦୮୫୩୯୬୪
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କବି ଦି ବସ अବସରେର
କବି ର େଲାଚେନ ଏ ସାରା ସଂସାର
କବି ତାର େଖଳଘର
ବି ଚିତ ସୃିେର େକାଟି ଜୀବ ଏଠି
ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ସାର
ଭାଷାେର ଭାବେର ରୀତି େର ନୀତି େର
କବି ର କବି ତା ପୁ.
ଶବେଦ ଶବେଦ अଥର ସnାର
କବି ମଣିଷ ଇ େଶ.
ପଥର ଛାତି େର କାରି ଗର ଯହW
ଫୁଟାଏ ରମ କଳା
ଶି ୀ ତୂ ଳୀେର ଶି ଚାତୁ ରୀ
ଲି ଖିତ ଜଗତ ଲୀଳା
अeର େସଇଠି ସ ାeର ସାଜଇ
ଶ¨ର अ+ାଳି କା
ଡଃ -ାରିକାନାଥ ମହାରଣା

କବି ର କଲେମ ସଫଳ ଲଭଇ
ଭାବନା ବି ଚାର अ,ା
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କବି ର େସ ଶମ ସାଥକ େହାଇବ
ବି େବକୀ ପାଠକ ଲାଗି
କାଳଜୟୀ େହବ କବି ତା ସମଗ
କବି କବି ତାର େଯାଗୀ

ଖଲି େକାଟ, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୬୬୮୩୦୦୬୨୫
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େରଜିନା
େରଜି ନା େବାଲି ନାମଟି େତାେତ େଦଲାପେର
ରଜନୀଗfାର ବାସା
େକାଉଠୁ େଯ ମହକି ଉଠି ଲା
ସୁଗfିତ ମହକେର ପାଣ ଭରିଗଲା
ଶୁ¬ ଓଠେର େମାର
ସିE ତ ହାସ ଆହୁଲା ମାରି ଲା ମାରିଲା
ମଁୁ ତେତ କହି େଦଇଥିଲି
େତାର अସଲ ନାମେର ଡାକି ବିନି େତାେତ
କାରଣ, େସହି ନଁାଟି ଶୁଣିେଲ
ଭୟେର େମା ତ¤ି ଶୁଖିଯାଏ
‘େରଜି ନା’ ଡାକି ଲା ପେର
େଲଖିଥିଲି अେନକ କବି ତା
ବାଟେର ଘାଟେର ଗାଉଥିଲି ଗୀତ
ଆଉ େଲଖିଥିଲି ନଁା େତାର
ନବୀନ ସାହୁ

ପଥର ଛାତି େର
ଏଇ ନଁାଟିକୁ େଦବାପାଇଁ
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େଯତି କି ବହି େର େଖାଜି ଛି
େସତି କି େଖାଜରି େବାେଧ ଭoଟିଏ
ତା ଈେଦବକୁ 
କି m ପି ୟା
ଏେବ ଖାଲି େସ ନାମେର
କବି ତା େଲଖୁଛି
ମନେର ଡାକୁ ଛି
େହେଲ େତାେତ ପାେଖ କି ପାଉଛି ?

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 238

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ସପ
ସ ପ अେନକ
ସnାବନା ବି ନା
ରାତି ଯାଏ ପାହି
ଦି ନ ସେରନା,
अଭିମାନ ଆେସ ମେନ
େହେଲ अଭିେଯାଗ କରି ହୁଏନା
କନା ସାେଜ ବା]ବତା
ହୃଦେୟ ଦୁ ଃଖ େଦଇ
ଆଖିର ଲୁ ହ
ପୁଣି ଓଠ ପି ଏ
େକେତ ଆଶା-ଭରସା େନଇ
ବସk କି ସେତ
ଉ,ିମାେର ମେନ
ନି ଛାଟିଆ ଖରାେବେଳ
ପଫୁଲ ନାହାକ

अକୁ ହା େକାହ, अସରାଏ େମାହ
େଦଇ ଜୀବନର ପାେଣ
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ତଥାପି ଜୀବନ, ସ ପ ବି ନା अଧା
ତା ମେଧ ରହି ଛି ମାନବର ବଥା
ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ବ|ିପାେରନା
ବ|ିବାର ରାହା େଖାଜି େଖାଜି
ମି େଳ ତାକୁ ନବ େପରଣା

अଧାପକ, ଏନ୍.ସି . ସ ୟଂଶାସି ତ ମହାବି ଦାଳୟ, ଓଡ଼ି ଶା
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େଗାଲାପ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ !
େଗାଲାପ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ !
ବହୁତ ! ବହୁତ !
ପଚାରି ବନି େକେତ ?
ଉଁ. େକେତ ?
ଜହ ନୀଳକଇଁକୁ,
ଭମର କୁ ସୁମକୁ େଯେତ ଭଲପାଏ
ତାଠୁ େଢ଼ର अଧି କ !
ସତେର ?
ହଁ ! ନି ରାଟ ସତ ପି େୟ! !
ଆଛା !
େମା ପାଇଁ େଗାେଟ
ସୁpର କୁ ସୁମ ଆଣି ପାରି ବ ?
अବଶ ପି େୟ !
କି m େସହି କୁ ସୁମ ଆଣିବ
ଚି \ର~ନ ସାହୁ

ଯାହାର ପେତକ ପାଖୁଡ଼ାେର
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अପବ
ୂ  େସୗpଯ ଲୁ ଚି ରହି ଥିବ।
ଏ କଣ ମାଗିେଦଲ ପି େୟ! !
ହାରି ଗଲି ପି େୟ !

େକମି ତି ଆଣିବି େସମି ତି ଏକ କୁ ସୁମ।
ତୁ ମ େସୗpଯ ଭରା
େକାମଳ ମୁହଁ ଆଗେର
ଫିକା ଫିକା ଦି ଶିବ
ବହEାwର ପେତକ
କୁ ସୁମର ଏକଏକ ପାଖୁଡା ।
ଆଉ କି ଛି ମାଗିପାର ପି େୟ !
ନାଇଁ କୁ ସୁମ ଦରକାର।
ଠି କ अଛି ପି େୟ !
ଆସୁଛି େସମି ତି ଏକ କୁ ସୁମକୁ େନଇ !
ନି अ ପି େୟ !
ଓଃ
ଏ କଣ କଲ ପି ୟ !
ରୁଧି ର ନଦୀ ବହୁଛି ପି ୟ
ତୁ ମର ବeରୁ !
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ନି अ ପି େୟ ଏ କୁ ସୁମକୁ
अବଶ ଭଲ ଲାଗିବ
େମାର ହୃଦୟର pନେର
କୁ ସୁମ ଉ·ୀବି ତ ଦି ଶୁଥିବ ଚି ରଦି ନ
ଗହଣ କର।
ପି ୟ ଏ କଣ କଲ ! ପି ୟ !

ଚି \ର~ନ ସାହୁ
ସି ିରି , ଆଳି , େକpାପଡା
୭୩୭୭୬୭୮୭୩୮
schittaranjan93@gmail.com
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ନାରୀ
ତୁ ମ େକାମଳ ଶରୀରର
କअଳ ପାଖୁଡା
ଛି ନ ଭିନ
ଝରି ପଡି ଛି ଦି ବାେଲାକେର,
ଦି ଗବଳୟର ଦୂ ରକା©
େଦାହଲି ଯାଇଛି
ତୁ ମ ବି କଳ ଆ\ନାଦେର ;
ବି କଳା ମାନସି କତାର ବି ଜୟଧଜା
ତରାୟି ତ ପୁରୁଷ ପୁବର
ସୁଉ ]^େର ।
େଖାଲି େଦଇଛ କି
େବଣୀ ବfନ,
ନି ରାଶ େହବ ।
କୃ { େଦେବନି େକାଟି ବ¦
କି ରାମ ବାfିେବନି େସତୁ ବf ,
ବାଜି ଲାଗି ସାରିଛି େପୗରୁଷ !
 କୁ ମାର ଦଳାଇ
ନି ମଳ

ଆଖିର अf ପୁଟୁଳି
ସଭିଏଁ ଏଠି ଧୃତରା ।
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ତୁ ମକୁ ତ ଉଲଗ େହବାକୁ ପେଡ଼
ସୃି ସଜନା େହଉ ବା ସଂହାର ,
ମା ରୂେପ ସkାନ ପସବ
ପୁଣି େଦବୀ ରୂେପ ବଧକର अସୁର ।
ଆଜି ତୁ େମ ଉଲଗ !
 େହଉ
ତୁ ମ େଦହରୁ ନି ଗତ
ଦହନର ନି ଆଁ
କାମନା ବି ନାଶ ପାଇଁ ନୁ େହଁ ,
ବି ନାଶ କର ବି କଳା େପୗରୁଷର
ବି କଳ ମାନସା, ।
ତୁ େମ ଇ ତ ନାରୀ
ପୁଣି ଥେର ସୃିକର
ମାନବତାର ନୂ ତନ ସଂା ।

ଶି eକ
ରଇପୁର ଉ ବି ଦାଳୟ
ରଇପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୦୯୦୦୬୯୩୫୦
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ଶରତ ଆସିେଲ
ଶରତ ଆସି େଲ େବଶି ମେନପେଡ଼
କାଶତwୀ ପଠାଧାେର
ସଂଜ ନଈକୂେଳ ଯାଉଥିଲି ବୁ ଲି
ସାତ, ଗହେଣ...
େଦଖିବା ପାଇଁକି ଆସୁଥିଲ ଧାଇଁ
ଚି ଠି ଓ େଗାଲାପ େନଇ
ଆଖି ଇଶାରାେର ଡାକି ଦିअ େମାେତ
ଯାଉଥିଲି ପେଛ ରହି ... 
େସଇ ନଈକୂଳ ଝାଉଁବୁଦାମୂଳ
ଏେବ ବି अଛkି ସାeୀ
ଏକ େହାଇଥିେଲ ଦୁ ଇମନ ଯହW
ମି ଶିଥିଲା ଚାରି ଆଖି... 
ପୀରତି ମୀନାର अଧାଗଢ଼ା େହଲା
ଗଲ ପରେଦଶୀ େହାଇ
ସସିE ତା େବେହରା

େଫରି ବା ବାଟକୁ ରହି ଛି अେନଇ
ଆସି ବ ସି pୁର େନଇ... 
େସାଲର, ଛତି ଆ, ଯାଜପୁର
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କି ଂ କ\ବ
ସବୁ ଦି ନ ପରି ଆଜି ବି
ଦୂ ର ଗଗନ ତେଳ ସୂଯ ଉଇଁଛି,
େମା ଘରର ଝରକା େଦଇ
ନାଲି ଆ କି ରଣ...
ସେତ କି ଯଣା!!!
ଯଣାର ଶରାଘାତେର
ମନ େମା eତବି eତ!
ଘେର େମା अeମ ପି ତା
ବୃ ା ମାତା
ପତ ୀ େରାଗିଣା
େକାମଳମତି କନା
ଢଣ୍ ଢଣ୍ ଢଣ୍...
ଆଠ ଥର କା©ଘ¤ା ବାଜି ଲା
ମେନ ପଡ଼ି ଲା
ଟିଫିନ୍ର େସ େପାଡ଼ା ରୁଟି

ବସେର ପହ|ିବା ଡୁ ଟି

ଫାଇଲ ସମୁଦେର ବୁ ଡ଼ି ଯିବା
କୃ { ମି ଶ

ସାର୍, ଡାକେର अଣନି ଶାସୀ େହବା
ନି ଜକୁ ପ]ୁତ କଲି

ଆଇନା େଦଖି ଲି
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ରୂପ ଦରବୁ ଢ଼ା
ସ େକଶ ମଥା
ଆଖିତେଳ ଧରିବ ଚାଉଳ େପାେଷ
अkର େମା ଚି ାରିଲା େରାେଷ
େଦାଷ େମା େକଉଁଠି ମଁୁ ଜାେଣ
େଦଶ, ସମାଜ, ଆଦଶକୁ ବଡ଼ମାେନ
ହଠାତ୍!
େଚତା ପାଇଲି , ପଛକୁ ବୁ ଲି ଚାହWଲି
କୁ ନି ଝି अ, ପତ ୀ ଠି ଆ େମା ପଛେର...
ଚି kା କରନା! ଆେମ ତୁ ମ ସାଥିେର
ବାପା!
ଫକ୍ େମା ଚି ରି ଯାଇଛି
ସି ଲଟ୍ ବି ନା ମଁୁ ଚଟାଣେର େଲଖୁଛି
ମେନ େମା ଦୁ ଃଖନାହW, େଗହାଟିେକ ମାଗୁଛି
ଶୁଣି ତା କଥାକୁ , େଖାଜି ଲି ନି ଜକୁ
ସମାଜ, େଦଶ ଆଉ ଆଦଶର େବାଝତେଳ
କବର ପାଇଥିବା ଏ ମନକୁ !!!
ରାୟଗଡ଼, ଛତି ଶଗଡ଼

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 248

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮

Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସପନ
ସବୁ ସପନ ତ ସତ ହୁଏନାହW
େଦଇ ଯାଏ କି ଛିବଥା,
କନାକୁ କି ଏ ପାରି ଚିକି ଛୁଇଁ ?
ଦୁ ଃଖହW ମି େଳ अଯଥା ।

ବା]ବି କତାର ବା]ବ େବଶେର
ବି ଶାସ ସାଉଁଟୁ ଥାଏ,
େସର ତ ପେୂ ରନା ମାଣବି ପେୂ ରନା
ଖାଲି ହାେତ େଫରି ଯାଏ ।

କି ଛି ସପନ ରହି ଯାଏ अେଦଖା
ଆଖି ତ ପାେରନା େଦଖି ,
ଛଳନାର ନି ଆଁେର ଜେଳ ହୃଦୟ
େକହି ନାହW ଏଠି ସାeୀ ।
ପି ୟ,ା ସାହୁ

ରାତି ର अfାେର ରଂଗୀନ ସପନ
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ସକାଳୁ ଉେଭଇ ଯାଏ ,
େଖାଲା ଆଖିେର ଥାଏ େଯେତ ସପନ
ହାତଠାରି ଡାକୁ ଥାଏ ।

େବେଳେବେଳ अବୁ ଝାହୃଦୟ େଖାେଜ
ସପନ େଦଖିବ ନୀତି ,
ଏମି ତି ସପନ ଆେସ ଜୀବନେର
ଆଶା େହାଇଯାଏ ଇତି ।

ସାହାନି ଆଜପୁର ,କଟକ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 250

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ମା
ଦୁ ଃଖ, କ ସହି
ପୃଥିବୀ ପୃ.ର
ଆେଲାକ େଦଖାଏ ଯି ଏ
ମା’ अେଟ େସହି
ଜନନୀ ଆମର
ତା’ଠୁ ବଳି େକହି ନୁ େହଁ ...

ମନର କଥାକୁ ବୁ ଝି ନିଏ େସହି
କହି ବାକୁ ପେଡ଼ନାହW
ବୃ ା େହଲାପେର
େସ ମାଆକୁ ଆଜି
ସkାନ ପରାରୁ ନାହW...

ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଟିେକ ଝୁ ¤ି ପଡ଼ି ଗେଲ
େବବି ସE ି ତା କର

ପାଖକୁ ନି ଏ େକାେଳଇ
େକେତ ଗୀତଗପ କହି କହି
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େଦଉଥିଲା ଦି େନ େଶାଇ...

ଆଜି ପୁଣି କାହW
ମେନ ପେଡ଼ ନାହW
ମା’ର େସ େପମବା\ା
ସମୟ ଆଗେର ସବୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ
େଦଖାଉ ତୁ ନି ରବତା

ମା’ ପରି େସଇ
େକାମଳ ଆତEାକୁ
େଦବନାହW େକେବ କ
େସହ ମମତାେର
ଭରିଦି अ ଥେର
ସବୁ ପାପ େହବ ନ

ସାମkରାପୁର, ଭୁ ବେନଶର, ଓଡ଼ି ଶା
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ମହାନଦୀ
ମହାନଦୀର ଜଳ
ଓଡ଼ି ଶାର ବଳ
ଆସ େମାର ଓଡ଼ି ଆ
ଯୀ, ମୀ ଓ ସବସାଧାରଣ
ଭୁ ଲି ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ
ଲେଗଇ େଦଇ ସବୁ ବଳ
ମହାନଦୀ ଉପର ମୁwରୁ ଉଠାଇ ଆଣ
ନଦୀ ବf ଛାଡ଼ି
େଦେବ ତ େଦଖିବ
ଓଡ଼ି ଶା େeତେର ସବୁ ଜ ଶସର େଖଳ

ପାଳଧୁଆପଲୀ, ବାଣପୁର, େଖାା
ଓଡ଼ି ଶା, ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୭୨୮୬୭୬୭
େସୗମର~ନ େଲ,ା
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ଶିଳାପଦEର ବି ଳାପ

ଉଳୀୟ କଳା େବୖ ଭବର ହୀରକ अଭି ଲି ପି
ଶି ଳାପଦEର ସମନି ତ ସାଥକ ସ ାeର
ତାଗ - ତି ତିeାର अନନ अkାeରୀ
ମଁୁ େକାଣାକ - ଭଗେମାର ରୂପ
ତଥାପି େଶ. - ସବେଶ. [୧]

ସମୟର କରାଳ ଉତ୍ଥାନ-ପତନେର
େଦାହଲି ଛି େମା ଆତEା
eତବି eତ େମାର ସମଗ ସ\ା
ମୁଖଶାଳା େମାର ମୂକସାeୀ
ଚି ର େଯୗବନର.... [୨]

େମାର ଆତEା ସାରାରାତି ସାରଦି ନ
ଝୁରୁଛି େସହି ବାରଶହ ବେଢ଼ଇ
ହି ମାଂଶୁ ଭୂ ଷଣ େଜନା

ବି ଶୁ ମହାରଣାର େଶଷ ଶ
କାହାkି େସମାେନ?
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କରି ଛ କି अଭିମାନ? [୩]

ଆସ ତୁ ମ ନି ହଣ ମୂନର ଦି ବଶେର
େମାeତ ଭରିଦି अ, ହରି ନିअ େମାର େeାଭ
ଭାିଯାଉ ଆଧୁନିକତାର ଫ"ା अହମି କା
ବି ଜୟ େହଉ କଳାର, ଶି ୀର ଶି ଳାପଦEର... [୪]

ସହକାରୀ ଶି eକ,
ସରକାରୀ ଉନ ୀତ ଉ ବି ଦାଳୟ, ନି ଆଳି , ଯାଜପୁର
ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୭୬୯୩୩୮୦
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ମଁୁ ଯଦି େକେବ ତୁ ମକୁ ପଚାେର...
ପଚାେର...
ସ"କର ମତୁ ଆଲା ଜାଲେର
ଛpି େହାଇଗଲା ପେର
ମଁୁ େଖାଜୁ ଥିଲି
ବ|ିବାର ରାହା...
ଇଶାରାେର ତୁ େମ କ’ଣ କହି ଥିଲ
ମେନ अଛି ...???
େଖାଜି େଖାଜି ବଥତାର କାରଣ
ଜୀବନର େଦାଛକି ରା]ାେର
ଭୁ ଲି ଗଲ ବାଟ
ହାତଧରି େଦଖାଇବ କହି ଥିଲ...!!
େମା ଆଖିର ଦୁ ଇ ବି pୁ ଲୁ ହ
େପାଛି େଦଇ
େସଦି ନର ବସk ସfାେର
ହଜି ଗେଲ େଯେବ ଆେମ
ଆଦା अନି pିତା ସ ପର अଜଣା ପହେର
ଦାଶ

ଠି କଣା େଖାଜି େଦବ େବାଲି
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କଥାେଦଇ
କୁ ଆେଡ଼ ଗଲ...?
ମଁୁ ଯଦି େକେବ ତୁ ମକୁ ପଚାେର
ହଜି ଯାଇଥିବା େମା ସ ପର
ଖwିଏ କାଗଜ େଫରାଇ ପାରିବ?
ଭାିଯାଇଥିବା ଆମ ସ"କକୁ
ଆଉଥେର ଗଢ଼ି ପାରିବ?
କ’ଣ କରି ବ ତୁ େମ?
ସବୁ ଦି ନ ପରି
ବାଟଭାି ଚାଲି ଯିବ
ନା କଥାେଦଇ
ଆଉଥେର ହଜି ଯିବ...???

ମଳପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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 ର
ହଁ ମଁୁ ସାଥପ
ହଁ ମଁୁ ସ ାଥପର
ସ ାଥ ଭରି ରହି ଛି ମନେର େମାର
କ େଦଇ ଚାେଲ ବାର^ାର
ହଁ ମଁୁ ସ ାଥପର
ହଁ ମଁୁ ସ ାଥପର  [୧]
ସଭି, ମନେର ଦି ଏ ମଁୁ ବଥା
ଶୁେଣନାହW େକେବ କାହାରି କଥା
ଭାବି ନିଏ ହୃଦୟ ନାହW କାହାର
ହଁ ମଁୁ ସ ାଥପର
ହଁ ମଁୁ ସ ାଥପର  [୨]
ଭଲପାଏ अନ ଆଖି େର େଦଖିବାକୁ ଲୁ ହ
ହେସ ଭାି ନି ରୀହର େକାମଳ ହୃଦୟ
ସ ାଥେର अf ଆଖି ଯାହାର
ହଁ ମଁୁ ସ ାଥପର
ହଁ ମଁୁ ସ ାଥପର  [୩]
ଛଳନା अଛି ହସେର େମାର
ଖରାପ अେଟ େମା ବବହାର
ଜୟk କୁ ମାର ସାହୁ

ରହି ବ ସବଦା େମା ଠାରୁ ହୁସି ଆର
ହଁ ମଁୁ ସ ାଥପର
ହଁ ମଁୁ ସ ାଥପର  [୪]
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ବନା
ନଦୀ ନଥିଲା ପ]ୁତ

କି ବf ବି ନଥିଲା ସଜାଗ
ଆଗରୁ ସତକ ନ କରି
ମାଡ଼ି ଆସି ଲା େଗାଳି ଆ େହାଇ
ନି .ୁର େସାତ, ନଁା ତା’ର ବନା[୧]
ମାଡ଼ି ଗଲା ସବୁ ୍ଠି େସ କାୟା ବି ]ାରି

ସଁ ସଁ ଗଜନ କରି ,
ଭାିେଦଲା ସବୁ ଚି ହ, ସବୁ ଆବରଣ
ବହି ଗଲା ବାଟଭୁ ଲି , ବି ଲବଣ ଆେଡ଼
अମାନି ଆ ଗତି ତା’ର
କି ଏ ବା ଆଡ଼ େହବ ତା’ ବାଟେର?
ଗତି େର ଉନEାଦନା ନ କମି ବା ଯାଏଁ
अବା ଛି ନମୂଳ ନ େହବାଯାଏ
କରି ଚାଲୁ ଥିବ େସ, ସବତ ବି ଭାଟ
ଜେଣ ବଭିଚାରୀ ନାରୀ ଭଳି
ଚାରି ଆେଡ଼ ହଟଚମଟ
ପବି ତ ଦାସ

ଗେବଷକ, େରେଭନ୍ସା ବି ଶବିଦାଳୟ, କଟକ
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େଧୖଯ
ଜ~ାଳ ଜେର ଜଳୁ ଛି ଜୀବନ
ଶରୀର अିକୁ େନଇ
ଆତEା େଦଖୁଥାଏ ସଂସାର ଦୀପେର
ସଳି ତା ଗି अଟଇ
େଲାଭ अହଂକାର ଜୀବନକୁ େନଇ
େଲାଭ େହାଇଗଲା େତଲ
ଧନ ସ"\ିକୁ ଆପଣାର କରି
େଶ. େହଲା େଯୗବନ
ଏମି ତି ଜୀବନ अବୁ ଝା ଏ ମନ
େଚ.ା ରଖି ଲାନି ନି .ାକୁ
ଦୟାମାୟା ଭୁ ଲି େସ ହଶା ଭୁ ଲି
ଆପଣା କଲା େଲାଭକୁ 
ଯଦି ଏ ଜୀବନ ଦୟାର ସଳି ତା
ହୃଦୟ ଦୀପ ନି ଜକୁ କରି
ରoର େତଲେର ଜଳି େଲ ସଳି ତା
ଗବ अହଂକାର ଯି ବଟି ଜଳି 
େଲଖି ଛି अଧମ ଯାହା ମଁୁ ଜାଣିଛି
ଚତୁ ଭୂଜ ଆଚାଯ

ଭୁ ଲଥିେଲ eମା େଦବଟି
ବାରି ପଦା, ତଖତପୁର
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୭୭୦୩୧୧
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ପି ୟା
ତୁ ମ କଥା ଭାବି ଭାବି ବି ତିଯାଏ ଦି ନ
ଆସ ନାହW ତୁ େମ ପି ୟା ଝୁରୁଥାଏ ମନ
େମା ମନ ବଗିଚାେର ତୁ େମ ପଜ
ୂ ାଫୁଲ
ପାଉଚି ମଁୁ ପାଉଥିବି ତୁ ମକୁ େଯ ଭଲ
ଜହଠାରୁ ସୁpର ତୁ ମ େଗାରା ମୁହଁ
େଯୗବନ ସୁବାେସ ବାସୁଥାअ ମହମହ
କଥା େଯେବ କୁ ହ ତୁ େମ ଲାେଜଇ ଲାେଜଇ
ତୁ ମ ପୀତି ବରଷାେର ଦି अେଯ ଭିେଜଇ
ପାଗଳ େପମି କ ମଁୁ େଯ ତୁ ମ େପମର
ରାତି େମାର ଯାଏ ପାହି ରହି ଉଜାଗର
ନି ତି େଦେଖ ତୁ ମକୁ ସପନେର େମାର
ହୃଦୟେର େତାଳି अଛି ତୁ ମପାଇଁ ଘର
ଯି ବନାହW େକେବ ପି ୟା େମାେତ କରି ପର
ଦୁ ଃେଖ ସୁେଖ ରହି ଥିବ ତୁ େମ େହାଇ େମାର
କାହଚରଣ ସାହୁ

ପwକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାwି
ଭାମଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 261

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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େସ ନି ରୀମାଖି କଢ଼ିଟିଏ
େସ ନି ରୀମାଖି କଢ଼ି ଟିଏ
अେପeା କରି ଥିଲା ସକାଳର
ପହି ଲି କି ରଣକୁ
େକେତେବେଳ ସୁେନଲୀ କି ରଣର
ଶ ପାଇ େସ କଢ଼ି ରୁ ଫୁଲ େହବ
େହେଲ ନା େସ କଢ଼ି ରୁ ଫୁଲ
େହାଇ ପାରିଲା
ନା ବାସ ଚହଟାଇ ପାରି ଲା
ମାଂସେଲାଭୀ ରାeସ ତା
ସୁକୁମାରୀ ତନୁ କୁ େମାଡ଼ି ମକଚି
ନ କରି େଦଲା
ପୁଣି େସହି ନି ଭୟା, ପୁଣି େସହି ଆସି ଫାର କାହାଣୀ
ପୁଣି ଆଜି େସ ଗରିବ ବାପାମା’ର
ନି ରୀହ ଚାହାଣୀ
କାଜଲ ସ ାଇଁ

ମାଂସେଲାଭୀ କୁ କୁ ର ଗୁଡ଼ାକ
ପୁଣି ପାଗଳ େହେଲଣି
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ମା ଭଉଣୀର େପମକୁ ଭୁ ଲି ଗେଲଣି
ଗରି ବର ତତଲା ଲୁ ହକୁ କି ଏ ବା ବୁ ଝୁଛି
ଏଠି ତ ବଡ଼ବଡ଼ି ଆ, ଛତଛାୟା ତେଳ
ସବୁ କାରବାର ଚାଲି ଛି
କି ଏ ବୁ େଝଇବ ଏ ପଶୁମାନ,ୁ
ନାରୀ ଖାଲି ଉପେଭାଗ ବ]ୁନୁ େହଁ
େସ ଜାୟା ଜନନୀ େସ
ପୁଣି େକେବ ସବସଂହା ଧରି ତୀ
େସ ଗଭେର ଧାରଣ କେର ଜଗତକୁ
ପୁଣି େସ ପାଲଟି ପାେର ମହି ଷାସୁରମqନୀ
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ଜୀବନ ଯଣା
କ¤କି ତ ଜୀବନର ପଥ ହW ଏ ଯଣା
ମରି ଚୀକା ଭୂ ଇଁ ପୁଣି ଆ,ିଦି ଏ ଭାବନା
ଏ ମନୁ ଷ ଭାସି ଚାେଲ ଲବଣ ଜୁ ଆେର
ଜାେଣ ନା େସ ଜୀବନର अk େକଉଁଠାେର
େକେତେବେଳ ହସୁଥାଏ ଆନpର ବେଶ
େକେବ ପୁଣି କାpୁ ଥାଏ ଦୁ ଃଖର ପାେଶ
ଜନEରୁ ମରଣଯାଏ େକେତ ଦୁ ଃଖ ମି େଳ
ଯଣାମୟ ଏ ଜୀବନ ସବୁ େବେଳ ଭାେଲ
ଜନEେବେଳ କାpୁ ଥାଏ ସି ଏ କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ
ମଲାେବେଳ ସହଜେର କାpkି ଆପଣା
ସେତ ପୁଣି ଏ ଜୀବନ େକେତ ମୂଲହୀନ
ଚାରିଦି ନ େପମ ମାୟା ମମତାର ବfନ
ଜୀବନ, େଯୗବନ ଆଦି ଚାରିଦି ନ ପାଇଁ
ହି ଂସା, େକାଧ, େଲାଭ େମାହ କାହାପାଇଁ
ହୃ ଦୟାନp ପଧାନ

ମନୁ ଷ ଜୀବନ ସାେଥ ଦୁ ଲଭ ଜୀବନ
ମୁoିମାଗ େଶେଷ ପୁଣି ହୁଏ ଆତEାଲୀନ
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ତଥାପି ଜୀବେନ ପୁଣି େକେତ େଯ ଯଣା
ସହି ଚାଲି ଥାଏ ପାଣ େଶଷ अଗି କଣା
ଜୀବନ ଯଣା ସାେଥ ଏ ମନୁ ଷ ପାଣା
ମ\ ଦରବାେର ପୁଣି କାହWକି ଭାବନା

ଆମରପାଲି, ବି ରମହାରାଜପୁର
େସାନପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୮୦୯୮୦୭୫
ଇେମଲ୍ : hnpadhan@gmail.com
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ଚାଲ ଆେମ ପୁଣିଥେର ଚାଲିବା େସ ଦି େକାଶ ବାଟ
େକଉଁ ଦୂ ର अତୀତର
ତାଳବଣ େଘରା
ଗଛ ଆଉ ବାଦଲ ଢ,ା ଗଁା
ଗହୀର ବି ଲର େଚନାଏ େଚନାଏ
ସବୁ ଜି ମା - ଆଉ
ଆୁଏ ପାଣିେର ନଈପାରି 
େସଇମି ତି
ପାଖ ପାଖ ଦି େକାଶ
ଚାଲି ବା ଭିତେର େଦଖା
ତମ ସାେ

ଏେତ ସବୁ କଥା େମାେତ
କହି ବାକୁ ଥିଲା ତୁ ମର!
କି ବି ଶାସେର, ଆଶେର
ଡା ନୀଳମାଧବ କର ବା ନି gକ ପଗଳ୍ଭତାେର

ତା କାରଣ अକାରଣ
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ବୁ ଝି ନାହW - ବୁ ଝି ବାକୁ
େଚା କରି ନାହW ଆଜି ଯାଏ

କବି ତାର ପଦପରି
ତମ ପି ଲାଦି ନ
ସଖୀ ଓ କି ଛି
ଛଳ ଛଳ ସfାର କଥା
କୃ {ଚୂଡ଼ା, ଶୀତରାତି
ୟୁନିଭସଟିର େଶଷ େକଇ ଦି ନ
ତମ अkର ସE ତି
େକେତ ସରଳଭାେବ
ତେମ କହି ଥିଲ
ତମ କଥାସବୁ
ନଦୀଟିଏ ପରି
ତମ ସେ
ଦି େକାଶ ବାଟ ଚାଲି ବାର
अେନକ ବଷପେର
େସ अଳସ ସକାଳର ଶ¨
ମେନ କଣ ପେଡ଼ େଗା ତୁ ମର େକେବ?
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 267

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ଚାଲ ଆେମ େଫରିଯି ବା
େସ ସମୟକୁ ଜୀଇଁବା अତୀତ
ପୁଣିଥେର ଚାଲି ବା
େସ ଦି େକାଶ ବାଟ
ପାରି େହବା ନଈ
ଚବ ଚବ ଆୁଏ ପାଣିେର
ବହି ଯିବ ନଈଟିଏ ପରି ତେମ
କଥା ସବୁ ଜମା େଯେତ
ତମ ହୃଦୟେର
अkର େହାଇ!

ମାନସି କ େରାଗ ବି େଶଷ,
ଓଲ୍ଭର୍ହା"ଟନ୍, ବି େଟନ୍
ଇେମଲ୍ : nmadhab@yahoo.com
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େମା अଲିअଳି ଛୁଆ
ଆଦରର ବୁ ଦୁ

ଫୁଲ ସବାରୀେର
ତୁ ମର ଏ ବଧେୂ ବଶ
େଦଖିବାକୁ ମଁୁ अେନଇ ବସି ଛି
ଖିଆଲି ମନର େଶାଷ
କନାର ରାଣୀ ହଂସପୁର
अବି ଭo ମନର ଉଆସ
କ ାkି ର େମଖଳା ପି େf
ରି ୟାଦର ସୁଦୀଘ ରାତୀ
ବହି ର ବଳୟେର େଫ¤ିହୁଏ
ଆଉ କି ଛି
ବି ଶାସର ତାତି
ଆଦି ମ ତୃ {ାର େମାହ ଛpି ହୁଏ
ସୃିର ରହସ ଜାଲେର
ସାଗର ନାୟକ

अପ$
ୂ  ତାପସୀଲତା
ତୃ ିର ଫଳକ େଖାେଜ
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ହଜି ଯାଇଥିବା ସୂଯ ର
ପୃଥିବୀ ଭିତେର ମଁୁ େଖାେଜ
େମା ଦୁ ନି ଆେର
େମା ସାଗରର େଢଉେର
ଶାମୁକା େଭଳାେର
ମଁୁ େଖାେଜ ହସମୁଖୀ ତୃ {ାେର
ସାଗରି କାର अେପeାେର
ବି ଶାସର ତୃ ିେର
ଖିଆଲି ମନେର
ମହକି ତ କରିଦି ଏ
ଏ ଦୁ ନି ଆର େକାଣ ଆଉ अନୁ େକାଣେର...

sagarnayaksagu143@gmail. com
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अନୂ ଢ଼ା ଆଶ,ା
ସ"କ େଯେତ ତା'ର
ଜନEରୁ େଯୗବନ ଯାଏ
ବfନର ଶୃଳ ଆଉ ମାୟାର କାୟା ବି ]ାର
ଛାଡ଼ି ଚାେଲ ଆଜି େକଉଁ अମଡ଼ା ବାଟେର
କାହା ପାଇଁ ବି ଶାସ ଟିକିଏକୁ ଆଶାବାଡି କରି ,
ନୂ ଆ ଏକ ସରହଦ, ନୂ ଆ ଏକ ଜୀବନ
େଖାଜି ବାର ଦୁ ବାର ସପେର େସ’ ବି େଭାର।

ଜାେଣନା େସ କି ପରି ଜୀବନ
ପୀତି ର େଗାଲାପ ଫୁେଟ େସଠି
अବା କ¤ା ଫୁଟି eତାo ହୁଏ ମନ
ନି ମିେଷକେର ସୁଖ ଲହଡ଼ି ଭାେ
अବା ଦି ଗ ବି ଦିଗ ବାପୀ ଦୁ ଃଖର ପାହାଡ଼।

अନୁ ସୂୟା େଜନା

ସଂସାରର ଚଳkି ନି ୟମେର
ବଦଳି ଯାଏ ଋତୁ , ଏଠି ବଦଳି ଯାଏ ସ"କର ମାେନ,
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ଆପଣାର େକହି ପର କରି ଯାଏ େକେବ
କି ଏ ପୁଣି େହଇଯାଏ ନି ଶାସ ଭଳି ଏକାk ନି ଜର

ସପ ଠାରୁ ବା]ବତାର अବଧି
େକଜାଣି ଏଠି େକେତ ଦୂ ର
ଦୂ ର ଦି ଗବଳୟ ଭଳି अସୀମ
अବା ହାତ ପାଆkା େକଉଁ
ମୁଠାଏ ମହକ ଭଳି
अତି ଆପଣାର, ଏକାk ନି ଜର ....
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ସଂଧା
ନି ଶି ମୁଖର ବି କେର, େଗାଧଳ
ୂ ି ଉଛୁେଳ
ପତକୁ େ~ ଦି ବାକର ଲୁ ଚକାଳି େଖେଳ।
ବି ହ-ବି ହୀ, ବି ହିକା ପାେୟ
ପତର ତାେଳ ପତାକୀ ନି ସାେଜ।
ପାଗଳ େଲାଲୁ ପ ଭମରକ େଯେହ,
େକେହ ସୁମନ, ସେ େକଳି େଖେଳ।
େପଟ ପାଟଣାର ଥାଳ ଭରି ବାକୁ
ମାଟିକାମ ସାରି , ମାଟିଘଟ େଫେର।
ମାwୁअ ହାତେର ଧରି ମାରିବାକୁ ମାତ
ମାଣିକକୁ େକାେଳ ଭରି ଜହମାମଁୁ େଖାେଜ।
ହାେତ ମାପ ଓଢଣୀ ଭିତରୁ
ହସି ଉେଠ ନବବଧ ୂ ମୁଖ
ମି ଶିଯାଏ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଚାଲି
ଧପ
ୂ ଦୀପ ଶଂଖ ପସରାେର।
ପଫୁଲ କୁ ମାର େଗାgାୟତ

ଗାଆଁ ମୁw ହରି ହାଟ ଘରୁ,
ମpିର ଦୂ ଆରୁ अବା ଗାଦୀବାରwାରୁ।
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ସେତକି ବା ଚାଲି ଚାଲି ଆେସ
େଗାପାଳ ବଲଭ, ସାଜି ଆୁଆ େଗାପାଳ।
ବୁ ଲି ବାକୁ , ବାର ଶୁିପି wା,
ଖାଇବାକୁ ସୂଜି ମୁଆଁମwା।
ଧୁଡୁଧୁଡୁ ଚମପେର େତଲ ମାଖୁମାଖୁ
ସିE ତହସ अଧେର େତାଳାଇ,
ଧୀରାବୁ ଢ଼ୀ କେହ,
“ହଇେହ! େଦଖ, ଦି ନଟିଏ ବି ତିଗଲା ଏଇ ଆସୁଆସୁ”
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ଆଧୁନିକ କବି ତା ଓ ନାରୀ
େକହି ଜେଣ କହି ଥିେଲ ଆଧୁନିକ କବି ତାେର
ରୂପ ରସ ଗf ନାହW ତି େଳ,

େସଥିପାଇଁ अନାଦର ତା’ର ସାଧାରଣ ପାଠକ ଭିତେର ।।
ରୂପ-ରସ-ଗf ପେଛ ନଥିେଲ ନଥାଉ, अଛି ଯଦି ଆତEା,
ଆତEାର ଆକଷଣେର ପାଠକ ଝୁ ରି ବ ତାକୁ
ତା’ ଭିତେର େଖାଜି ପରମାତEା ।।
କବି ତାଟି ନାରୀ ପରି
େପମି କେଟ ନି େ ଥିବ ତା’ର
ଜମାରୁ ନଥିବ େବାଲି କହି େଦବା
େହବନି କି अପମାନ ନି ଖିଳ ସାର?
ଛାତି େର ହାତେଦଇ କହି େଦବ ଯି ଏ
ନାରୀ ପତି େକେବ ଆକଷତ େହାଇନାହW,
ଜାଣିବ େଯ ତା’ପାଖେର ପୁରୁଷତ ନାହW ।
େସପରି अଣପୁରୁଷା ଭାବର ଚରି ତ ହW କହି ପାେରକବି ତାକୁ ମଁୁ ଭଲପାଏ ନାହW अବା
ଆଧୁନିକ କବି ତାର ଆକଷଣ େମାେତ ଟାେଣନାହW ।।

ଡ^ରୁ ଧର ପ+ନାୟକ

ସାହି ତାୟନ, େକାପେରଟିଭ୍ କେଲାନୀ-୨ୟ ଗଳି ,
ରାୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧/ଭାମଭାଷ-୭୦୦୮୫୬୬୨୪୩

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 275

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ମଁୁ
ସମୟର ବି ]ୃତ ପୃ.ାେର
ମଁୁ ଏକ ଜୀବk ପବf
ଶୁ¬ େମାର େଦହ େନଇ
ପି ପାସି ତ ଭାମନ େନଇ
ମଁୁ େଖାଜି ଛି अେନକ ସପନ

ଆଜି ବି ଏପି ଲ୍ ଦି ପହରେର
अଗି ବଷା ଆକାଶର
େଖାଲାଛତା ତେଳ
ମଁୁ ଚାଲୁ ଛି ...
ମଁୁ େଖାଜୁ ଛି େଛାଟ େଛାଟ ଶ¨,
ସମୟର େମାଟା େମାଟା अଭିଧାନ ମଧୁ

ଜୀବନର अଥ େଖାଜି
ଡଃ ଦୀପା~ଳୀ ସାହୁ ଆଜି ବି ଧାଇଁଛି

େମା ଆଖିର... ଲୁ ହଧାର
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େମା ଓଠର ତୃ {ା େମ¤ାଇଛି 

ଏଠି ସ ପର ତାଜ୍ ଭାେ
ଭାିଦି ଏ ସୁନାର ସକାଳ
େମା ଜୀବନ େବୖ ତରଣୀେର
କାମନାର ଜାହାଜ ଲର ପକାଏ

େମା ବୀଣାେର ବାେଜ ଏଠି
କରୁଣ ରାଗିଣୀ
େବସୁରା େମା ଗୀତର ଲହରୀ
କି ଛି ସି େ| ଆଶାବାରୀ
େହେଲ,
େମାେତ ଲାେଗ ପରିହାସ ପରି 

अଧାପି କା ଡଃ ଦୀପା~ଳୀ ସାହୁ
ଇତି ହାସ ବି ଭାଗ
ସାଧୁେଗୗେଡ଼ଶର ମହାବି ଦାଳୟ
କନି କାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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କାk अପରାହ
ଦି ନ ତମାମ ଖଟି ଖଟି କାk

େହାଇ ଆେସ अପରାହ
ଜ~ାଳ ଜଗେତ ମାଟିେଦହ ହୁଏ अବସନ 
ସ"କର ଝଡ଼ଝ~ାେର ମନ ଆକାଶ ଉଦାସୀନ,
ଚି ହା अଚି ହା ମୁହଁ ସବୁ ଝାା ଦି େଶ
ପାଣି ପବନର अଗଢ଼ା ଆଇନା ଭିତେର
ହୃଦୟର ପତି ବି^କୁ କରି ବି gିନ
ଧରାବfା ଜୀବନ अନୁ ଶାସନର ଟାଣଖରା
ବୃ ାବା ପରି ଆସି ଲାଣି ନଇଁ
ଆହତ अ]ିତ ନ ପାଇ ସାkନାର ଛାଇ
ଲମି ଲମି ହଜି ଯାଏ ଦି ଗବଳୟକୁ ଛୁଇଁ
ସ"କର ଘନଘଟା ହୁଏ େଗାଧୁଳି ପରି ମଳି ନ
ସେଫଦ ଦୁ ନି ଆକୁ କରି अgାଦି ତ,
ସୁpର ପରି େବଶ କେର ପଦୂ ଷିତ
ନୂ ତନ କୁ ମାର େବେହରା

ନି ଆଁ ନାହW ଖାଲି ଶ¨ ବାଣର ବି େµାରଣ
ହୁଏ ଜନ ସମୁଦର େକାଣ अନୁ େକାଣ,
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ଧୁଆଁ ଧୁଆଁର ପର] ପର] ଆବରଣ
ଆତ,ିତ କେର ଜୀବଜଗତର ପାଣ
ମାନବୀୟ େସୗଜନତା ଭୁ ଲି
ନି .ୁର ସ ାଥର ସମୟ ଦି ଏ
ସେକାମଳ ଦରଦୀ ହୃଦୟ ବି ଦାରୀ
ଗତକାଲି ର ସ|ିତ ମଧୁର ସE ତି
ଆଜି ର ଉqାମ ଦାୟାଦମାେନ
ଯାଆkି ପାେଶାରି 
ଏକ ନୂ ଆ ସକାଳର ଦୃ ଢ଼ ସଂକ େନଇ
ସପନର ଜଲେର େଖାଜି ପାଉନାହW ରାହା
ହଁ , ନଁା -pର େଦାଛକି େର ବି ଭାk ହୁଏ
କାରୁଣତାର ଗୁରୁଜେଳ ବରୁତୁ ଥିବା ପାଣ
ପାଏ ନାହW କାହାରି ସାହା
ମଧାହର ଯଣାଦାୟକ
ଉdଗୀକୃ ତ अବଦାନ,
ମୁହୂ\ଟିଏ ପାଇଁ େହାଇ ପାଣିର ଗାର
ଆଶାୟୀ ସୂରୀ, ଭରସାରୁ ହୁଏ ଛି ନ
ପସନ ତାର ଟିକିଏ ବି ଚି ହ
ନାହW କାହା ମାନସି କତାର ମାନଚି ତେର
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ସବୁ ଦି େଶ େକବଳ ବି ବ$
ଉଗ ସଭତାର अବୟବ
କମାଗତ େହାଇ ଚାେଲ अବeୟ
ପମାଣିତ କରି ବାକୁ େଶ.ତା
ଚାେଲ ପତି -pିତାର ତୁ ମୁଳ ସଂଗାମ
ହଜାଇ େଦଇ ନି ଜ ସ ାଭିମାନର ପରିଚୟ

େକାହି , ଗଡ଼ି ଆ, ମୟୁରଭ~, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧
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ଏତି କି ବି ନତୀ େମାର
େକହି ନୁ େହଁ अସଂପ$
ୂ 
ପଭୁ ,ର ଏ ବି ଚିତ ସୃିେର
ନି ଜକୁ अସମଥ ମଣି,
ପଥର ସାଜୁ ଛୁ ନି ଜ ପଥେର [୧]
କି ଛି ନୁ େହଁ अସnବ
ଥିେଲ ଦୃ ଢ଼ ମେନାବଳ ସାଥିେର
ସnବ େହାଇବ ସବୁ
ଏଠି ଭିନ ଭିନ ସବୁ ପକାେର [୨]
ଜି ଣିବୁ ଜୀବନବାଜି ,
ଚାଲି େଲ ସଦା ତୁ ସତ୍ ପଥେର
ଲଭି ବୁ ସକଳ ଶoି
ସଫଳ େହବ ସକଳ କାମେର [୩]
ସମସା ଆସି େଲ ପେଥ
ଡରି ବୁନି ତୁ अେଶଷ ଦୁ ଃଖେର
अରୁ ଣ କୁ ମାର ମହାkି

ସଫଳତା ନି େ ମି ଳିବ
ଥିେଲ ିର ମନ ବୁ ି ଚି \େର [୪]
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ପି ତାମାତା େସବାକେଲ
ରହି ବ ସଦା ତୁ େମ ସୁଖେର
ଜୀବନ ସାଥକ େହବ
ଉାର େହବୁ ନି େ ଭବସାଗେର [୫]

ଇଷାଣପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୭୭୧୫୦୮୧୩୦୮
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ସୟଂସିା

ନି ପଟ ମଫସଲର ସୁକୁମାରୀ ଲଳନାଟି
ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ କି େଶାରୀ ସ ୟଂସି ା
ନି ¬ପଟ ମେନ ତା’ର
ଖୁpି େହାଇଛି େଯମି ତି
ସ ତଃµୁ\ ଭାବ ପବଣତା

ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ ପ
ନି ଷଲୁ ଷ ଭାବନାେର

ପର] ପର] ବହଳ ଉdୁକତା

ଏଇତ ଋତୁ ପାବଣର

ଉdବ ମୁଖରିତ ଗଁାଠୁ ସହର
ଗଳି କpି ଚକମକ ରୀନ ଆଲୁ अ
 ନpନକାନନ
ରିମା ସେତକି ସ ଗର
ଚଉଦି େଗ ମୃଦୁ ଗୁ~ରି ତ
ସୁଲଳି ତ ସୀତ ମୂgନା
ଦଶନ अଭିଳାଷୀ ସ ୟଂସି ା
ଉ,ିମାେର ନି uାପ ମନେର
େକେତ େଯ अସୁମାରୀ ଆଶା
ଶୀ ବି ଦାଧର େସଠୀ

ଜନEଦାତୀ େବାଉର ଆକଟ
ବି ଶାଳ ଏ ଜନ ସମୁଦେର
ହାତ ଭିଡ଼ି ଆେଡ଼ଇ ନି ଏ େସ

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 283

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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େବେଳ େବେଳ ପଣତ କାନି େର
ମୁହଁ ତା’ର ଢା,ିଦି ଏ
ସ ୟଂସି ା ତ ନି େରଖିଛି
ଏକଲେୟ ମୃଣEୟୀ େଦବୀ,ୁ
େବେଳ ଚାହଁୁ ଛି ତା େବାଉର ମୁହଁକୁ
ଫରକ ନାହW ତ ଜମା
ଏକାଭଳି ଦି ଶୁଛkି େଯମି ତିକି...
ପୁଣି ଭାେବ अବେଶାଷ ମେନ
ବାପା େହେଲ ଥାଆେk କି ...
େକେତ अଳି अଝଟ ବୁ ଝି ଥାେk ସେତ
ପରm ଆକାଶେର ତାରାେମେଳ
ଝାପସା ଝାପସା ଦି େଶ ତା, ଛବି
ଛଳ ଛଳ ଆଖି-ୟ ଭିଜି ଯାଏ
ନି ଗିଡ଼ି ପେଡ଼ अବଶ େକଇେଟାପା ଲୁ ହ
ପୁନ େସ ମ·ି ଯାଏ
ଗହଳି ଭି ତେର... 
ବoିଗତ ସହାୟକ,
ଜି ଲାପରି ଷଦ କାଯାଳୟ, ବାେଲଶର
୭୫୬୦୦୧, ଓଡ଼ି ଶା, ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୮୩୫୮୭୭
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ତୁ େଯ େସଇ
ଆସ ଯି ବା ଥେର

ସପନ ସହର

ବୁ ଲି ବିଆ େସଇଠି ମନ େଖାଲି ,
ତୁ େମ କହୁଥିବ

ମଁୁ କହୁଥିବି

ନୀରବତା ଯି ବ ଦୂ େର ଚାଲି [୧]
ମନ ଗହନର

େଗାପନ କଥାକୁ

ଦୁ ଇ ଓଠ ଆମ କହୁଥିବ
ରାତି ରାତି ଆେମ

ଗପି ବା େସଇଠି

ମି ଳନ ଋତୁ ର ପବ ଥିବ [୨]
ଫୁଲର ସହର

ଗଢ଼ି ବା େସଇଠି

ଏଇ ସହରକୁ େଫରିବାନି
େଯଉଁ ସହରେର

ବା]ବେର ଥେର

େକହି କାହାରି କୁ ପାଇବାନି [୩]
ରାତି ର ବୟସ

ବଢ଼ି ଯିବ େଯେବ

େଶଫାଳି ମହକ ମହକି ବ
ଗାସୁନpି ନୀ
ରୁ ପମା ଗୁରୁ

େତା ଛାତି ପେର

ଆଖିପତା େମାର

ଆେପ ଆେପ ସାଥି ନଇଁଯିବ [୪]
अଲରା େକଶ େତା

ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି
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ଉଜାଗର ପେଛ ଥିବି ରହି
େତା ହାତ ସାେଥ

େମା ହାତ ଛpି

ଭଲପାଏ େବାଲି େଦବି କହି [୫]
ଆକାଶର ନୀଳ

ନୀଳି ମା ଭିତରୁ

ତାରାଫୁଲ ସବୁ େତାଳି ଆଣି
ଗଭାେର େତା େଖାସି

େଦବି େଲା ସେଜଇ

ପାରି େବନି ଜମା େକହି ଜାଣି [୬]
ଜହଠୁ ଶୀତଳ

େତା େଦହ ଜାଣିଲି

େଯେବ ମଁୁ ଛୁଇଁଲି ନୂ ଆକରି
େସେବଠୁ ବସି

ଭାବୁ ଛି ଖାଲି େଲା

ଆସି ବୁକି ସେତ ଥିରି ଥିରି [୭]
ବାଟ େତାର ଚାହW

ଥିବି ମଁୁ अନାଇ

େଯେତ େଯେତ ସବୁ ପତୀeାେର
ପତୀeାର କ¤

େହବ ପୁଣି େଶଷ

େଦଖିବି େଯେବ ମଁୁ ସପନେର [୮]
େମା ଦୁ ଇ ଆଖିର

େଗାଟିଏ ସପନ

ଜାଣିଛୁ କି ନଁା େଦ କହି
ଜାଣିନୁ ଯଦି ତୁ

କହୁଛି ଶୁଣୁ

ଆଉ େକହି ନୁ େହଁ ତୁ େଯ େସଇ [୯]
ବାଲି ସୁଆଁ, ୟୁଜି, ୟୁପି ;ୁଲ୍, ମହାକାଳପଡ଼ା, େକpାପଡ଼ା
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ହୃଦୟ ପଜ
ୂ ା

ହୃଦୟର ପଜ
ୂ ା ଜଡ଼ି ତ ନଥାଏ ପତି ବfକ
ଥାଏ େକବଳ େପମଭରା ଭoିର ଆେଲାକ
ଶବଣେର ବfିତ ଆେସ ଭଗବାନ, ସ ର
ଉପେଭାଗ ପୀଡ଼ି ତ ମନ ହୁଏ ଚକମକ
अkରରୁ ଉେଠ ପାଳନ କ\ା ହରି, ବାସନା
ମେନ ବି ]ାରି ତ ହୁଏ ଭoି ମpିର ଉପାସନା
अନୁ ଭବେର ପସନ ତା ଉ¡\ି ଆବାହନ
ଦୁ ଃଖ ଦରି ଆେର େକpୀଭୂ ତ ସୁଖ ବାସନା
ଭାବ ବି େମାହି ତ ମନେର କୀଡ଼ା କେର ବି ହ
अfକାର ପାଲଟି ଯାଏ ଆେଲାକର େତାରଣ
େମାହ ମାୟା ପାସାଦରୁ ବ|ିତ ଆତEାର ମନ
ଭାସି ଯାଏ ଦୃ ଢ଼ତାର ଭoି ସମୁଦେର ପାଇଁ ପଣ...

ସତେର ଜୀବନର େକେତ ର...
ରାମପସାଦ ସି ଂହ
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ଏନ୍ ଏଚ୍ ୧୮
ବାେଲଶରଠାରୁ ଭ~ଭୂ ମିଯାଏଁ
ଲମି ଛି ପଥ ସୁଦୂର
ବେ^ଛକ ଠାରୁ ନହରପାଟନା
ରାଜପଥ େସ अଠର
ଖୁସିଲାେଗ େଦଖି କେଳବର ବୃ ି
େହଉअଛି ତାର ଆଜି
ଦୁ ଃଖ ଲାେଗ େଯଣୁ ଉଜୁ ଡୁ ଛି େକେତ
ଜୀବନ ହରାଇ ବାଜି 
ରାଜପଥ େବାଲି ରାଜୁ ତି କରୁଛି
ଭୁ ଲି ହି ତାହି ତ ାନ
ମରାଠା अ|ଳୁ ଦାବି ଡ଼ ପଯk
अହରହ ଚାେଲ ଯାନ
ସହସ କାଳରୁ ରହି ଥିେଲ େଯଉଁ
ପାଦପ ସମ] ପାେଶ
େସୗମର~ନ ପାଲ

ଆଜି େସମାନ,ୁ ନି ଜ ସ ାଥଲାଗି
ଜୀବନୁ ସମୂେଳ ନାେଶ
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େକେତ େଯ ମpିର ମାଟିକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି
ରହି ଛkି େହଇ ଠି ଆ
ସଭିଏଁ ଜାଣkି ଆଜି କୁ ଭାିେଲ
କାଲି କୁ ଗଢ଼ି େବ ନୂ ଆ
େହେଲ ବୁ ଝkି ନି ଗଛର ମହ\
ନି ମିଷେକ ଦkି ହାଣି
ବି ପ\ିକାଳେର ମଥା ଆଉଁଷିେବ
ମେମ ମେମ ଯି େବ ଜାଣି
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अତୀତର େପମ
अତୀତର େପମ ଭାରି କଦି ଏ
ଭୁ ଲି ଯିବା ତାକୁ ଭଲ
ଭୁ ଲି ନ ପାରି େଲ େସହି େପମ ପାଇଁ
ନି େଜ େହବ କଲବଲ
ବୁ ଝି େବନି େକହି ଶୁଣିେବନି େକହି
ତୁ ମ अତୀତର କଥା
େକେତ ବା ପାଇଛ େକେତ ହେରଇଛ
କାpୁ ଥିବ ପି ଟି ମଥା
କାpି କାpି ସି ନା ଦି ନ ସରି ଯିବ
କି ଛି ଲାଭ େହବ ନାହW
େପମେର ଯଣା େପମେର ତ କ
ରହି ଥିବ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ
େଯେତେବେଳ ପୁଣି ମେନ ପଡ଼ି ଯିବ
େସଇ अତୀତର କଥା
ତୁ ଷାରକାk ଓଝା

ଲୁ ହ ବଦଳେର ଲୁ ହ େଯ ଝରି ବ
ଓଦା େହବ ଆଖି ପତା
ଖଡ଼ି अ, ବାଲି ଚpପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ତୁମ ସEତିେର
ତୁ ମ ସE ତିେର ମଁୁ ଆତEହରା
େଚତନାରୁ अବେଚତନ ଯାଏଁ,
ତୁ ମ ଭାବନାେର ମଁୁ ବି େଭାର
େମାର ପତି ସକାଳରୁ ସ~ଯାଏଁ
େମାର ପତି କାହାଣୀେର ତୁ େମ ଆସ
ସାରାଂଶର େଶଷ ଶ¨ େହାଇ
ବp ଆଖିେର ବି ତୁ େମ ଦି ଶୁଥାअ
ସେତ ଏକ ଛାୟାଚି ତ େହାଇ
ତୁ େମ େମା େପମର ସ"ୂ$ ପରିଭାଷା
ଛାଇଯାअ ହୃଦୟର pନ େହାଇ
ତୁ େମ ଆସକି ନ ଆସ େମା ନି କେଟ
ତୁ ମ ସE ତି ଆେସ ବp କବାଟ ଫିେଟଇ
ଫୁଲରୁ ଝୁ ଲ ଯାଏଁ ମହମହ ବାସ ତୁ େମ
ସେତ ଭୁ ରି ଭୁ ରି ବାସା େହାଇ
ମେନ ସୃିକର ଆଶାର ଫୁଆରା
अନୁ ପିତି େର ଉପିତି ର ସଂା େହାଇ
अkହୀନ ଭାବନାର ନି ଜନ
 େବଳାେର
ରବୀpନାଥ ମହାରଣା

ଆସ ପର] ପର] େକାଳାହଳ େନଇ,
ପୁଣି େକେବ ଚାଲି ଯାअ ଦୂ େର ବହୁଦୂ େର
େବାେଝ ସାଇତା ସE ତିକୁ ମୁେwଇ 
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ତୁମବି ନା ସାଥୀ ତୁମବି ନା
ତୁ ମବି ନା ସାଥୀ ତୁ ମବି ନା
ଏ ଦୁ ନି ଆ ଭଲ ଲାେଗନା
ତୁ େମ ସି ନା ମେତ ଏକା କରି ଗଲ
େହେଲ ଏ ମନ ଭୁ ଲି ପାେରନି
ତୁ ମବି ନା ସାଥୀ ତୁ ମବି ନା
ବ|ିବାକୁ ଇgା ହୁଏନା

ବ|ିଛି ଖାଲି ମଁୁ ଏ ଭାବନା େନଇ
ଥରୁଟିଏ େଫରି ଆସନା
ତୁ ମବି ନା ସାଥୀ ତୁ ମବି ନା
ମନକୁ ବୁ େଝଇ ହୁଏନା
ଥେର େମା ମନକୁ ଆସି େଦଖ ପି ୟା
ତୁ ମ ଛଡ଼ା େକହି ରୁେହନା
ତୁ ମବି ନା ସାଥୀ ତୁ ମବି ନା
ଆଉ େକହି ଭଲ ଲାେଗନା

େଚତନ ପାତ

େକମି ତି ବ|ିବି ଜାଣି ପାରୁନାହW
ଥେର ତୁ େମ େଫରି ଆସନା
ତୁ ମବି ନା ସାଥୀ ତୁ ମବି ନା...
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େସଇ ପୁରୁଣା ଦି ନ

अତୀତ ଯାଉଛି ଆଜି ସE ତିଟିେକ େହଇ

େସ ସE ତିକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଭୁ ଲି ପାରୁନାହW
ମେନ ପେଡ଼ ପି ଲାଦି ନ େସଇ ଧଳ
ୂ ି େଖଳ
ମେନପେଡ଼ ପୁଣି ଆଜି ସାସାଥୀ େମଳ
ଦି ଦି,ର ଗାଳି ଆଉ ସାର,ର ଛାଟ
ମେନପେଡ଼ େସଦି ନର େଘାଷାେଘାଷି ପାଠ
େକେତ ଭଲଥିଲା ସେତ େସ ଛାତ ଜୀବନ
ସମୟ ଯାଇଛି ବି ତି... ଛାଡ଼ି ସE ତି ଚି ହ
ସେତକି ଆସି ବ େଫରି େସଇ ପି ଲାଦି ନ
କଥା କଟାକଟି ରାଗଋଷା अଭିମାନ
अତୀତର େସଇ ଖୁସି ଯାଇଛି େଯ ହଜି
ଜୀବନ ଭିଡ଼ ଭିତେର ପାଉନାହW େଖାଜି 
ସାସାଥୀ, ସହି ତ େସହି ମଜାଖୁସି
ନି େରାଳା ସମେୟ ଆଜି ଭାବୁ ଛି ମଁୁ ବସି 
ଲeE ୀପି ୟା ପାତ

େଫରି ଆସkା କି ସେତ େସ ପୁରୁଣା ଦି ନ
ବାକି ଥିବା ଆଶା ସବୁ କରkି ପର
ୂ ଣ
ବାକି ଥିବା ଆଶା ସବୁ କରkି ପର
ୂ ଣ
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ଆମରି ନାଆେର ଆେମ ନାଉରୀ
ସ ାଧୀନତା ତାହା ପୁଣି
अନଭ] ହେ] େବଲାରୁଟି ପରି
ମାନଚି ତ େମା ଭାରତର!
ଶହ ଶହ ବଷ କଳୁ ଷିତ ବି ଟିଶ ବି ରୁେର
ରoାo ଇତି ହାସର େରାମ©ନ
ଆତE ବି ଶାସର ଜାଗରଣ
ମୁoି ଉdବର ପ\
ୂ  ପବ
ଭାଷା, ବି ଶାସ, େଚେହରା, କଥା କାଯର ବି ଭିନ ତା ସେ\
ଭାବ, ସଂ;ୃତ, ସଂକ, ଲe, ସ ର
ଏକତାର ମ େଯଉଁଠି ବାରି େହାଇପେଡ଼
ତା’ରି ଶି ଳାଭୂ ମି ତେଳ
ଆଜି ବି ଲୁ ଚି ରହି ଛି
େସଦି ନ ମୁoିେଯାା, ସଂଗାମୀ େସୖ ନିକ,
ତାଗ, ତି ତୀeା ଆତEବଳି ଦାନ
ଶୀପ|ାନନ ଖଟୁଆ

ବଥା, ଗାଥା अନନ ସମପଣ
ପଚw ସ େଦଶ ପୀତି ର୍ ସ $ାଭ ସ ାeର[୧]
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ସ ାଧୀନତା
ଉଦ୍ବୁ  େଦଶ େପମୀ,
ସଂଗାମପାଇଁ ଉେ\ଜନା
ମୁoିପାଇଁ ବାକୁ ଳତା
ଆଇନକୁ ଚୁ ଲି କୁ ଫିି େଦବାର
ଆା ବି କମ୍ ନଥିଲା
ନାେକଦମ୍ େହାଇଥିେଲ େଗାରା ଶାସକ
ନା ଥିଲା େଗାରା ଶାସକ, ଗୁଳିେଗାଳାର ଭୟ
ନା ଥିଲା କଳାପାଣି, ମୁwକାଟ, ଫାଶୀ
अବା ଫାଡ଼ି େଦବାର ଭୟ
ବରଂ େକାଟି ଭାରତୀୟକ अଭୟ ଆଶୀବାଦେର
େଦଶେପମୀ ଲହୁ ଲୁ ହକୁ ଏକାକାର କରି ଗାଇଥିେଲ
ଆେମ ଚଳାଇବୁ େଦଶ ଆମରି
ଆମରି ନାଆେର ଆେମ ନାଉରୀ[୨]

ସଂପାଦକ, େବଳାଭୂ ମି ସାହି ତ ସଂସଦ, ରnା
ଗ~ାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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କାହW େକେତଦି ନୁ अେପeା କରିଛି
କାହW େକେତଦି ନୁ अେପeା କରି ଛି
ଯି ବାକୁ ଶୀେeତ ଧାମ ,
େଡାରି ଥେର ଲଗା ବଳି ଆର ଭୁ ଜ
ଜପୁअଛି ତୁ ମ ନାମ,
େନଇଯାअ ମେତ ତୁ ମରି ପାଖକୁ
େଦଖିବି କଳାବଦନ ,
ଜନମ େମାହର ସାଥକ େହାଇବ
ପବି ତ େହବ ନୟନ,
ଆନp ବଜାେର ବୁ ଲି ବି ମଜାେର
ଖାଇବି अବଢା अନ ,
ସବୁ ବି ଷାଦ େମା ଦୁ ରି ଭୂତ େହବ
ଜୀବନ େହବେମା ଧନ,
ଏତି କ କରୁଣା କରିଦି अ ବାେର
େହ ପଭୁ କୃ ପାସାଗର ,
ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ େକେତ ଭାବୁ अଛି
ଯି ବାକୁ ଶି ରୀେeତର 

ଧୀେରp ମଲି କ

ନୀଳକପୁର, ମଳପୁର, ଯାଜପୁର
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ତୁ ଗଲାପେର
ମମତା ମpିର ପୀତି ଗkାଘର
କରି କାହW ଗଲୁ ଚାଲି
ହଜାେର ଭିଡ଼େର ଲାେଗ େମାେତ ଏକା
ଶନ
ୂ ୍ଶାନ ରାତି ପରି
ତୁ ଗଲାପେର ସପନ େଯେତ େମା
େତା ସାେଥ ଯାଇଛି ଚାଲି
ଦୁ ନି ଆ ଦାwେର ପାଦ ଟଳମଳ
ପାରୁନି େତା ବି ନା ଚାଲି
अfାର ରାତି େର ଝଡି ବରଷାେର
ତୁ ମେନ ପଡୁ ଭାରି
ନଥାଏ େତା େକାଳ ଆଉଜି ଯି ବାକୁ
अfାରେର ଗେଲ ଡରି
େତା ପଣତ ଛାଇ େଖାଜି ପାଏ ନାହW
ଖରାେର ସି ଝିଲା େବେଳ
ଝାଡ଼ି େକ େଦଇନି େମା େଦହର ଧଳ
ୂ ି
ତୁ ଚାଲି ଗଲା ପେର
ତୁ ଗଲା ପେର ଧନ େବାଲି କହି
ମ~ୁ ଲତା ସି ଂ

ଖୁଆଇ େଦଇନି େକହି
ନି ଦ ନ ଆସି େଲ ମୁw େମା ଆଉଁସି
େଲାରି ଶୁଣାଇନି େକହି
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କହି ବା ଆଗରୁ ମନକଥା େମାର
ବୁ ଝି ତ ପାରି ନି େକହି
େଫରି ବା ବାଟ େମା ଚାହWେକ ବସି ନି
अଖିଆ अପି ଆ ରହି
ମମତା େତାର ସାତ ଦରି ଆର
ଚୁ ନାଚୁ ନା ହୀରା େମାତି
େସ େମାତି ର ମୂଲ ପାରି ବିନି େଦଇ
େଯେତ ଜନE ଗେଲ ବି ତି
ସମୟ ତ େକେବ अଟକି ଯାଏନା
ନଈ ପରି ଯାଏ ବହି
େସ ନଈ ସୁअେର ଭାସୁଥିବୁ ସଦା
ସE ତିର ନାଆେଟ େହାଇ
େଯଉଁଠି ଥାଆତୁ େଯମି ତି ଥାଆତୁ
ଭୁ ଲି ତ ଯି ବୁନି େକେବ
ସପନେର ଆସି େଦଖା େଦଉଥିବୁ
େଖାଜୁ ଥିବି େତାେତ େଯେବ....
ଭୁ ବେନଶର
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ଖାସ୍ ତୁମରି ପାଇଁ
ଆଦ ଫଗୁଣର
ବଉଳବାସ ତୁ େମ
କअଁଳ େବୖ ଶାଖ ଖରା
ଆଦ ଆଷାଢ଼ର
ମାଟି ବାସା ତୁ େମ
ଝରା ଶାବଣର ଧାରା
ସଜ ଶରତର
େଶଫାଳି େଗା ତୁ େମ
ମଳୟର କୁ ହୁଗୀତି
େପୗଷ ପାହାkାର
अଳସୀ ଶି ଶିର ତୁ େମ
ପୁେନଇ ଚାpର ରାତି 

େଗା.ୀ ସ ା େକp, ପଜ
ୂ ାରୀଗୁଡ଼ା, ଓଡ଼ି ଶା
ସତବତ ପଧାନ

ଭାମଭାଷ : ୯୭୭୬୯୮୫୯୭୫
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ସEତି

କଳ,ିତ अତୀତକୁ
କି ଏ ଚାେହଁ ଓଲଟାଇବାକୁ ?
କାpିବାକୁ
ହୃଦୟକୁ ଚି ରିଫାଡ଼ି େଦବାକୁ 

କି m,
ପବନର େବଗ େଯେବ अସnାଳ େହାଇଯାଏ
ଫୁର୍କି ନା ପୃ.ା ସବୁ ଓଲଟିଯାଏ
ଆଖିେର ଆଖି,
ହସେର ହସ,
ପାଦେର ପାଦ,
ସ ପେର ସ ପ,
ଭବି ଷତେର ଭବି ଷତ,
ଆଶାେର ଆଶା,
ପତି ଶୃତିେର ପତି ପତି ଶୃତି
ରାଶି , ନeତ, ଜାତକ
ମହାେମଳକ ପରି ମି ଶୁଥିଲା
େଧତ୍
ଶସି fୁ ପୁେରାହି ତ

ଏ ତ ସE ତି!
ଏହାକୁ ଆେବାରି
କି ଏ କ’ଣ େକେବ ଜୀଇଁପାେର

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 300

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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େହାଇପାେର କବି ର ଦୃ ିେର
ନାଇେଟେଲର ସ ର
େଗାଲାପର ବାସା
ରୂପାର ଜହ
େହେଲ
ବ]ୁବାଦୀ ଏ ବା]ବଦୁ ନି ଆେର

ଛି wା ମଲାଟର ଡାଏରୀେର

ଝାପସା ଝାପସା ଦି ଶୁଥିବା अeର େକଇଟା
େମାବାଇଲର ଡାଇଭେର
ଆତ,ବାଦୀଠୁ ବି େବଶୀ
ସୁରeିତ ଭାବେର ରଖିଥିବା ଫେଟା େକଇଟା
କି ଛି ପୁରୁଣା ବାÅେର ଥିବା ଉପହାର
ଯାହାର अଥେନୖ ତିକ ମୂଲ କି ଛି ନାହW
ଭାବାେବଗ ସହି ତ ଜଡ଼ି ତ ମାତ...
ଏ ତ...
େସ ସE ତି
ଏ ତ अତୀତ
ବଡ଼ାଲୀ, ଉଲୁ wା, ସୁବ$ପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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ମନର ମଣିଷ
କଥା େଦଇଥିଲ ଛାଡି ବନି ହାତ,
अଧା ବାେଟ ରହି ଗଲ।।
ସାତ ଜନମର ସାଥି େହବ କହି ,
ପତି ଶତି ଭୁ ଲି ଗଲ।।
ତୁ ମରି ପଥକୁ ଚାହW ରହି ଥିଲି,
ସାେଥ ଯି ବାପାଇଁ ମpିର।।
ଧଳା ଶାଢୀ ଖେଣ୍ତ ଉପହାର େଦଲ,
ଲି ଭିଗଲା େମା ସି pୂର।।
ତୁ େମ ଗଲା ପେର ମୁହଁ ବୁ ଲାଇେଲ,
ସା ସାଥି ପି ୟଜନ।।
ଦୁ ଃଖ ଯଣା େର େକମି ତି ବ|ୁ ଛି,
େସକଥା ଜାେଣ େମା ମନ।।
ଜୀअkା ଶବ ମଁୁ ନି ଇତି ମରୁଛି ,
େକେତ ଦି ନ େମାର ଆୟୁ।।
ସୀତାରାମ

ମନର ମଣିଷ ଚାଲି ଗଲା ପେର,

କାହWକି ବ|ିବି ଆଉ।।
ସାନମୂଳାଇ, କଟକ
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ରୂପବତୀ ଶରତ
କାଶତwି ଧାେର ଧାେର ଶରତ ଆସି ଛି
ପକୃ ତି ର ମହକେର ଜଗତ ହସୁଛି ।
ଝରୁଛି ଗଶି ଉଳି ଭୁ ରୁ ଭୁ ରୁ େହାଇ
ବି ଛୁରିତ େଜାଛନାେର ଚpମା ହସଇ ।
ସବୁ ଜି ମା ଶସେeତ ମାଦେକ ନାଚୁ ଛି
ସୁଲୁ ସୁଲୁ ବାଆ अବା ଝୁମର ଗାଉଛି ।
ଚଷା ପୁअ ଗୀତଗାଏ ବାଦଲକୁ ଚାହW
କୂଳ ଭୂ ଆଷୁଣୀ ହେସ ଖିଲିଖିଲି େହାଇ ।
େଷାଡ଼ଶୀ ତରୁଣୀ ଭି େଜ ସପନ ରାଇେଜ
ମଲୀ ମାେଳ ମହକି େସ ହଜି ଯାଏ ଲାେଜ ।
ଫୁଲଶର ବି fି ପି େୟ କରି ସେyାହନ
କୁ ଆଁରୀ ବତ ଭାିେବ କରି ଆଲି ନ ।
ରାଜେଜମା ଚାଲୁ ଛkି ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ
ପାଦର କି ,ିଣି ବାେଜ େହାଇ ରୁଣୁଝୁଣୁ ।
ରାହାସ କୁ ମାର
େବେହରା

ବୟସର ଚାରୂଲତା େଯ ସରମି ଯାଉଛି
ବାଟର ବାେଟାଇ ଚାହW ତାଟକା େହଉଛି ।
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ରୂପ ଯଉବନ ତାର କି େଦବା ଉପମା
ଋତୁ ନୁ େହଁ अଲି अଳି କାହାର ସୁଷମା ।
अପରୂପା ରୂପ ତାର अପବ
ୂ  ସୁpରୀ
ଚାହାଣିତ ମନେମାେହ ବe ଦି ଏ ଚି ରି ।
ଚ"ା, ତରାଟେର अ ଦି ଶଇ ସୁpର
ହୃଦୟ େଦେଶ ଭମର କରି अଛି ଘର ।
ମନ ମତାଣିଆ ବାେସ କpପର େରାଷ
ରତି କି ଆସି ଛି ସେତ ବସି ବାକୁ ମି ତ ।
ସୃିର अମରାବତି ଭୁ ବନ ରାଇଜ
ଋତୁ େହାଇ ମନହେର ପୀତି ର ପାଚୁ ଯ।
ପତଝଡାପେର ବୃ େe ନବ ପଲବୀତ
ଝି ,ାରୀର ଗୀେତ େସାତା ନି ତି ଆହାଦି ତ ।
ନାନା ଫୁଲର ମହେକ ମନ ବି େମାହି ତ
ଟିେକ ଟିେକ ମଜାଲେଗ କअଁଳିଆ ଶୀତ ।
ଶୀତ ବାସ େଲାଡ଼ା େହଲା ପାହାkି ପହେର
ସକାଳଟା ମେନାରମ अତି ସରାଗେର ।
ଆକାେଶ ଚpମାରାଣୀ अମୃତ ଢାଳୁ ଛି
ତାରାଫୁଲ ଚଉଦି େଗ ସୁpର ଲାଗୁଛି ।
ଝାଲର ଲମି ଛି େଦଖି ଆଖି ଝଲସୁଛି
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ସରଗର अପସରୀ ଆନେp ନାଚkି ।
ମୃଦୁ ଶି ତଳ ବାଆର ଚpନ େଲପନ
କି ' ଆନେp ମେନାରମ ପକୃ ତି ର େପମ ।
ଉଲସି ତ ଲାେଗ ମନ ଆକାଶ ମାଧୁରୀ
େପମି କ ପାଣର ଭାଷା ନି ଏ ବୁ ଝି କରି ।
େପମି କା ଆ,ୁ ଛି ଗାର ଧରଣୀ ପୃ.େର
ପତୀeାର अkେହବ ପି ତି अଗଣାେର ।
ଆଖି ଠାର ମାରି କେହ ମଁୁ ଏକା ସୁpରୀ
ପକୃ ତି ର ପରଶେର ମନ ହୁଏ େଚାରି ।
ପଣୟର ସଜଫୁେଲ ବି େଛଇଛି ଘର
ମନ ମpିରେର ପଜ
ୂ ି ରାତି ଉଜାଗର ।
କି ' ମାଧୁଯ ଏ ଶରେତ ମନତ अଥୟ
ଦୁ ଇ ହୃଦୟ ମି ଳେନ अପବ
ୂ  ସମୟ ।
ସୁpର ଏ' ମେନାରେମ ବାଜୁ ଛି ଦୁ pୁ ଭି
ଶ େଖାଳ ତାେଳ ତାେଳ କ"ୁ ଛି େମଦି ନୀ ।
ଏଇ େଦଖ ନp ଘେର ଗହଳ ଚହଳି
ହସୁଛkି ବନମାଳୀ େହାଇନି ଉଛାଳି ।
ଘେରଘେର ପି ଠାପଣା େକେତ ମେହାdବ
ଯେଶାଦା େକାେଳ ଆନp େକ' ବ$ପାରି ବ ।
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ଶରତ ରାସ ଚାଲି ଛି କୁ ~େର କୁ ~େର
ରାଧରାଣୀ ଝୁମୁଛkି ବଂଇଶୀର ସ େର ।
ପଜ
ୂ ା ମwପେର ମାଆ େହାଇଛ ସବାର
ପଜ
ୂ ୁ ଛkି ଭoଜନହW अତି ସରଧାର ।
ଶରତ ଋତୁ ର ରୂପ ନାହWତ ତୁ ଳନା
ଧନତୁ ହି େଶାଭାବତୀ ସୁpରୀ ଲଳନା ।
କଵି ର ଚାତୁ ରୀ େକେତ କହି େଲ ନସେର
ଚି ତକର ଚି ତ ଆେ, ସୁନାର ତୁ ଳୀେର ।
ସରଗର ରାଜଜନା ସୃ.ିର ରୂପସୀ
େମା'ଗଁାେର ଆସୁଥା ତୁ ହି ଟିେକ ହସି ହସି ।
ନଦୀର ଜଳଧାେର ଏ' ନାଉରି ଆ ଗୀତ
ମନ େମାେହ ସୁମଧୁେର କି ଣିନିଏ ଚି \ ।
ରୂେପଲି ଫୁେଲଇ ମି ନ ବାfିअଛି ଦଳ
अପରୂପା େଗାରା େଦହ ଦି େଶ ଜକ ଜକ ।
େତାଫା େଦେହ ଝଲମଲ ଗାଆଁର ସୁpରୀ
ମନ ତାର ଉଡି ଯାଏ େଦହ ଭାରି ଭାରି ।
ମାଜୁ ଥାଏ अରାଜି ସୁନୀଳ ଜଳେର
ପାଣ ପି ୟ ଆସି େବକି ଆଜି ସ~େବେଳ ।
ବଗୁଲା ବଗୁଲି ଦୁ େହଁ େକେତ ଆନମନା
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ଝରଣା ପାଣିତ ନୁ େହଁ ସୁpର ଆଇନା ।
ଆଇନାେର ମଁୁ ହ େଦଖି ମେନ ପେଡ ପି ୟା
ବି ରହେର ମନଝୁେର ଏ ପର େଦଶି ଆ ।
ଶରତକୁ ସାଥିକରି ବ|ିଯିବି ମଁୁ ହି
ସି ଏ େମାେତ ଭଲପାଏ ହୃଦୟଟି େଦଇ।
େଶାଇତ ପାରୁନି କର େଲଉଟି अନାଏ
ବି େମାହି ତ ସୁଗf େମା ବତାୟନ ଛୁଏଁ ।
ଆସି ଲା େମ|ାଏ ଶୀତ େଦହ ଗଲା ଥରି
େଦଖୁଛି ସପନ େକେତ ପି ତି ଯାଏଭରି ।
ଏଇେଲା ଶରତ ରାଣୀ େକେତ ଭଲପାଏ
ଶି ହରେଣ କାୟମେନ େତାର ପାେଖ ଥାଏ ।
ରହି ଯାअ ଘରକରି େମା' ମନ ଦୁ ଆେର
ଚୁ ମୁଥିବି େତାର େଶାଭା ନି ତି େସେନହେର ।

ବାଲ^ା, େ଼ଢ,ାନାଳ- ୭୫୯୦୧୫
ଭାମଭାଷ : ୮୨୮୦୩୩୬୦୮୮
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ବଷା
େହ ବଷା
ତୁ େମ ଚି ର କିତ
ତୁ େମ ସଦା ଆଦରଣୀୟ
ତୁ ମର अେପeାେର େମାର ଦି ନ ଗଢି ଚାଲି ଛି
େକେତେବେଳ ତୁ େମ ଆସି ବ
େମାେତ ଏକ अଭୁ ଲା ଶ େଦବ
େମାେତ ତୁ ମ ମୃଦୁ େପମଧାେର ଭିଜାଇ େଦବ
ଆଉ ତୁ ମ େସ ଧାରାେର ବି ରାମହୀନ ନୃ ତ କରି ବି
େଯେତେବେଳ ଯାଏ ତୁ େମ ବଷ ଚାଲି ବ
କି m ଜାଣିନି େଯ
ତୁ େମ ଗଗନର ବାହୁ ବଳୟକୁ େଭଦ କରି

େମା ପାଖେର ପହ|ି ପାରି ବ କି ନାହW

େମା ସମ] ଶରୀରକୁ ଓଦା କରି ପାରି ବ ନା ନାହW
େହେଲ ଆଜି ବି େମା ବି ଶାସର ହି ମାଳୟ अତୁ ଟ
ତୁ େମ ନି ିତ ଆସି ବ
ହୁଏତ ବି ଳ^ େହାଇପାେର
କି m ତୁ େମ େମାେତ ଛାଡି ରହି ପାରିବ ନାହW
ଶି ବାନp ବନେଛାର

ଆସି ବ ନା ,କଥା ଦି अ େମାେତ ,ତୁ େମ ନି ୟ ଆସି ବ ।।
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ଆଗକୁ ଯିବାର अଛି
ଆଗକୁ ଯି ବାର अଛି ଆଗକୁ ମଁୁ ଯି ବି।
ଆସୁ େଯେତ ଝଡ ଝ~ା ପଛ ଘୁ|ା ମଁୁ ନ େଦବୀ।
ସ«ଷ କରିବା ଶି ଖିଛି କରି ଚାଲୁ ଥିବି। [୧]
ଆଗକୁ ଯି ବାର अଛି ଆଗକୁ ମଁୁ ଯି ବି।
ଦୃ ଢ ସଂକ, अଦମ ସାହସ ମେନ अଛି ରଖି ଥିବି।
ହାରି େଲ ଆତEଚି kନ କରି ବି, ବି ଜିୟୀ େହେଲ ଆତEଗବ ନ କରି ବି।[୨]
ଆଗକୁ ଯି ବାର अଛି ଆଗକୁ ମଁୁ ଯି ବି।
अନର ଖୁସି େର ଖୁସି, ଦୁ ଃଖେର ଦୁ ଃଖୀ ମଁୁ େହାଇବି ।
ନି ଜର ସାମଥ अନୁ ସାେର େସବା କରୁଛି କରି ବି। [୩]
ଆଗକୁ ଯି ବାର अଛି ଆଗକୁ ମଁୁ ଯି ବି।
ଆପଣାରଠୁ ମି ଳୁଥିବା ଭଲପାଇବା ଓ ବି ଶାସ େକେବ ନ ଭୁ ଲି ବି।
େସଇ ଭଲ ପାଇବା ଓ ବି ଶ୍ଵାସ ଶେହ ଗୁଣ କରି େଦବି । [୪]
ଆଗକୁ ଯି ବାର अଛି ଆଗକୁ ମଁୁ ଯି ବି।
ନି pୁକ ଓ ସମାେଲାଚକ, କଥା କଣପାତ ନକରି ବି।
ବଡ ମାନ, ଆଶି ଷ ଓ ସାନ ମାନ, ସହେଯାଗ େନବି । [୫]
ଆଗକୁ ଯି ବାର अଛି ଆଗକୁ ମଁୁ ଯି ବି।

ଜୀବନର ଚଲା ପଥେର େକେତ କି ଏ ଆସି େବ ଯି େବ ଭାି ନ ପଡି ବି।

ସୁଦିା ନାୟକ

ସ ାଭିମାନୀ ଓଡ଼ି ଆ ପୁअ େବାଲି ଗବ କରୁଛି କରି ବି। [୬]
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େକେତ ମଁୁ ଯାଇଛି ବଢ଼ି
ବାପା େଦଉଥି େଲ ଆଠଣା ଚାରଣା
ଇସୁକୁଲ ଯି ବା େବେଳ
ଆଜି ମୁହW ଜେଣ ସଫଳ ମଣିଷ
ଲେeେର େକାଟିେର େଖେଳ ।
ଭୁ ବେନଶରେର ଦଶଗୁ ଜମି
ତହWେର ବି ଶାଳ େକାଠା
ଗାେରଜ ଘେର ମଁୁ ସାଇତି ରଖିଛି
ଦାମି ଗାଡ଼ି ପା| େଗାଟା ।
ଶଳା , ଶାଳୀ ଆଉ ଶଶର
ୂ , ଶାଶ,
ୂ ୁ
େନଇ େମାର ପରିବାର
େକେତ େମା ଓଜନ େଦଖି େଲ ଜାଣିବ
ଘରଣୀ େବକେର ହାର ।
ବାପା େବାଉ ପଡ଼ି अଛkି ଗାଆଁେର
କାମୁଡ଼ିକି ଭି ଟାମାଟି
ଲୁ ଚି ଛପି େକେବ ଗେଲ ମଁୁ େସଠି କି
ପାଣପି ୟା କେର ପାଟି ।
ବାପା େପଲୁ ଛkି ଭା ସାଇେକଲ
ଏଠି ମଁୁ ଚଢୁ ଛି अଡ଼ି
ଏଇଥି ରୁ ଜାଣ ବfୁ ମାେନ ଆଜି
େକେତ ମଁୁ ଯାଇଛି ବଢ଼ି ।
ଶି ଶିର କୁ ମାର ପwା

କୁ ଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର
ଆଳାପ-୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮
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ତୁେମ ଆସ......
ଆସ......
ସଂସାର େବଦନା େଶାଇଗଲା ପେର
ତୁ େମ ଆସ ସ ପ େନଇ,
େକେତ କଥା ଭାେବ ନି ଦୁଆ ଆଖି େମା
ରାତି ସାରା େଚଇଁ େଚଇଁ।

ନି ଶ¨ର ଶେ¨ ଭରିଦି अ ଝ,ାର
ଶୁଣାଇ ପୀତି ର ଗୀତି ,
ସବୁ ସରି ଗଲା ପେର ଶନ
ୂ ୍ଯ ଆ~ୁ ଳାେର
େଦଇଯାअ ସବୁ ପାି।

ସନାସୀର ମେନ ସଂସାର ଗଢ େଗା
େଦଖାଇ ସୁଖର େମାହ,
ଜୀବନୁ େମାହର େପାଛି େଦଇ ଯାअ
ନି େଜ େଦଇଥିବା େକାହ ।
ସବସାଚୀ ବି େଷାୟୀ

ଲୁ ହର ଧାରକୁ େଶାଷି େନଇ ଯାअ
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अଠେର ଫୁଟାଇ ହସ,
େଯେତ ବି ରହୀତ କେଲ ବାର^ାର ଆସ
ନକରି ମନେର ରଶ।

େକେତ अେପeାର अkକୁ ହେଟଇ
ଆସୁअଛ अଧା ରାତି ,
ଦି େନ ନଆସି େଲ ବି ଳମି ତ େହେଲ
ଜଳି ଯାଏ େମାର ଛାତି ।

େକେତ ସnାବନା ବୁ ଣିେଦଇ ଯାअ
ହୃଦୟ େeତେର େମାର,
ତୁ େମ ଚାଲି ଗେଲ ହୃଦେୟ ଫୁଟଇ
ବି ରହୀତ େପମ ତୀର।

କ¤ାମାଳ (ନବରପୁର)
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ମଁୁ ଯଦି କହି ବି ତେତ ବାହାେହବି
ମଁୁ ଯଦି କହି ବି ତେତ ବହାେହବି
ରାଜି ହବୁ କି େମା କଥାେର,
ସାରା ଜୀବନକୁ ସାଥିଟିଏ େହାଇ
ରହି ବାପାଇଁ େମା ସାଥିେର,,।।
ତୁ ରାଜି େହାଇେଲ ମେତ କଥାେଦେଲ
ବସି ବି େତା ସାେଥ େବଦି େର,
େବାହୁରାଣୀ କରି ସାଥିେର େମାହର
େନଇଯି ବି ପାଲି ,ିେର,,।।

କଥା ମଁୁ ଦଉଛି ଜୀବନେର ତେତ
ରଖି ବି େଯ ସଦା ଖୁସିେର,
ଥରୁଟିଏ ଖାଲି ହଁ ତୁ କହି େଦ
ହେଜଇେଦବି େମା େପମେର,,।।

ମି ଥୁନ୍ ସାହୁ

ମାଳ େତmଳି ଆ, େପାଲସରା, ଗ~ାମ
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ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଓଡିଶା ମାଟି
ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଓଡି ଶା ମାଟିର
ଆେମ ସବୁ ପଜାପତି ,
କୁ ସୁମ କାନେନ ଉଡି ବୁ ଲୁ ଥିବୁ
ଗାଇ ଗାଇ ଶାkି ଗୀତି ।
ଶତର ସଂହାର କରିବୁ ଆେମେର
ଦn କରି ଆମ ଛାତି ,
ଉଳ ଜନନୀ ଓଠେର ଆନp
ଭରି େଦବୁ ନି ତି ନି ତି ।
େଶାଷଣ, କଷଣ କପଟ,ଛଳନା
ହଟାଇବୁ େଦଇ ଶା]ି,
ଧରମ ପଥେର ଚାଲି ବୁ ଆେମେର
ମେନରଖି େସବାପୀତି ।
ବି ାନ ାନକୁ େନବୁ େର ଆଦରି
ପଗତି ର ସି ଏ ଶoି,
ଜୟଶୀ ମହାରଣା

ଶି eାର ପଦୀପ ଜଳାଇ େଦବୁ େର
ପାହି ଯିବ ଦୁ ଃଖରାତି ।
ବାଣପୁର,େଖାା, ଓଡ଼ି ଶା
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अେନଷଣ
ଏଇ ତ ଜୀବନ!
ଜୀବନର ସଂା, ମୂଲ ବୁ ଝି ବାକୁ

अେନକ େଚାକରି େଶଷେର ହୁଏ ମଁୁ ବି ଫଳ...
େଯଉଁ ଫଳାଫଳ େମାେତ ମି େଳ
ଯାହାକି େମାର अkରେର ବାର^ାର
ଧନି ପତି ଧନି ଜଗାଇ ଦି ଏ
ଏଇ ତ ଜୀବନ! [୧]

େଦବତାର ଆଶୀବାଦ, ନି େqଶେର ଜନEନି ଏ ଶି ଶୁ
 େଦବତାଗଣ ମଥାେର ତା’ର ପବି ତ ହ]ାପନ କରି
ସ ଗର
ମ\ମwଳକୁ ଏକ ମାନବଶି ଶୁ ରୂେପ େପରି ତ କରkି ନି q
ସମୟର େସାେତ... [୨]

ପୁuିତା େଜନା

ମାତ ମ\େର ପାଦ ରଖି ଲୀଳା, େଖଳାେର କେମ ତା’ର
ମନ, ଶରୀର, ମି ଥା, କୁ ଟିଳତା, େଲାଭ, େମାହ ଓ
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ଛଳନାେର କଳୁ ଷିତ ହୁଏ
ଶି ଶୁ, େକୖ େଶାର, ଯୁବା, ବୃ ାବା ଗାସକେର
ସମୟାନୁ କେମ... [୩]

ସଂସାରର ନି ୟତି େର ବfା ହୁଏ ଆଉ ଏକ ନାରୀ ସହ
ଯି ଏ ତା’ର ସବୁ ଠାରୁ ନି ଜର ସହଧମଣୀ, अାିନୀ ରୂପ ନି ଏ
ସାତେଫରା େଦଇ ବି ବାହ ମwେପ... [୪]

ଯାହାର ଔରସ ଓ ରoରୁ ଗଢ଼ାଯାଏ ଆଉ ଏକ େଦବଶି ଶୁ
ସଂସାରର ଲୀଳା, େଖଳା ସମୟର େସାତେର ବହି ଚାେଲ ଏ ମାନବଜାତି
ପୁତକନାର ଲାଳନପାଳନେର ଜୀବନ ବି ତାଏ ସଂସାରର
ତରୀଟିେର ନି ଜକୁ ନାବି କ ସଜାଇ... [୫]

ନି ଜର ସମ] ଦୁ ଃଖ କକୁ ଜହର ପରି ପାନକେର
ମାତ େକେତାଟି ସkାନ ସkତି ବୁ ଝkି ପି ତାମାତା,ର
ଏ ନି ଃସ ାଥୀ କ\ବର ମୂଲ... [୬]

ନି ଜ ସୁେଖ ସୁଖୀ େହାଇ ଲଭkି ଆନp
କି ବି ଚିତ ଏ ସଂସାରର ଲୀଳା!
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eଣିକେର ଭୁ ଲkି ପି ତାମାତା,ର
ଏ ବାdଲ ମମତା... [୭]

ଆଧୁନିକ ଦୁ ନି ଆେର ଲୀଳା ହW ବି ଚିତ
ସ ାଥାf ମାନବ ଖାଲି ଜାେଣ େମ¤ାଇବା ପାଇଁ
ନି ଜର ଏ ସ ାଥୀ ଗୁଜୁରାଣ... [୮]

ମାତ ଦି େନ େହେଲ ବି ପଛକୁ େଫରି େସ ଚାେହଁ ନି
अତୀତର ପି ତାମାତା,ର ଏ ମହାନ ତାଗ
ଦି େନ େହେଲ ଭାେବନାହW ନି ଜର ଭବି ଷତ େକେତ अfକାର
ଯି ଏ ଦୁ ଇଗୁଣ କ ଦି ଏ
ଚାରି ଗୁଣ କ େଭାଗିବାକୁ ଭବି ଷତେର
ପ]ୁତ େହବାକୁ ପେଡ଼... [୯]

ଏକା େହାଇ ଆସି ଛି େସ ଏ ମ\ମwେଳ
 ୁେର ଦି େନ
ଏକା େହାଇ ଚାଲି ଯିବ ସ ଗପ
ନି ଜର अତି ପି ୟ ସବୁ କି ଛି ପଛେର ପକାଇ... [୧୦]

ଏଇ ସବୁ ଏ ମନ ମଧେର େମାର ଆଜି ଉ,ିମାେର
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େଶଷେର କି ଛି ସମାଧାନ ନ ପାଇ
ମନ ମଧେର ଏ ଜୀବନ ଓ ସଂସାରର
ନି ୟମକୁ ଆଜି ମଁୁ
अେନଷଣ କରି ଚାେଲ... [୧୧]

ଏଇ ତ ଜୀବନ....

୪୨୧, ସାଉଥ୍ ଦି ଲୀ ଆପାଟେ ମ¤୍ସ
ପଟ୍ ନଂ - ୮, େସର - ୪
-ାରକା, ନୂ ଆଦି ଲୀ - ୧୧୦୦୭୮
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କନାରତ
କନାରତ
ସnାବନାର ମ େସ
ଜୀବନର ମୁØଗୀତ େସ
ଆଖିେର ଆଖିଏ ସପ ଭୁ ~ିଥିବା ଆତEାଟିଏ
ଆଉ ଆଜି ତା ଆଖି େର अସୁମାରୀ eତ!
େମଘମାଳ େଡଇଁ ଉଡ଼ି ବୁ ଲୁ ଥିଲା
ମନର କେପାତ ତାର
ହଠାତ୍ େକହି େଛଦକଲା
େଡଣା ଦୁ ଇ ତାର।
ମେନ ତାର अସରkି ରoଭିଜା େକାହ
ବନାଧାରା ପରି ଝରି ଯାଏ ତା' ଆଖିରୁ ଲୁ ହ।
େକହି କ'ଣ ମାପି ପାରି ବ
ତା' ଲୁ ହର େଦୖ ଘ େକେତ?
ଆଉ ପ?
अଭୀା େଜନା

ନି ରବ ଯଣା ନି ରବ ପରିଭାଷା
ତଥାପି ମନେର अସୁମାରୀ ଆଶା
ମୃତୁ ନୁ େହଁ ଜୀଇଁବାକୁ ଚାେହଁ ।
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ମଁୁ ନାହWେବାଲି
ମଁୁ ନାହWେବାଲି ତୁ େମ େକେତ େଖାଜୁ ଛ,,
अତୀତକୁ ଚାଲି ଯାଇ ପୁଣି େଫରି ଆସୁଛ,,,।
ମଁୁ ନାହWେବାଲି ,େଯେତସବୁ ସE ତିକୁ ତୁ େମ ଜାବୁ ଡି ଧରି ଛ,,!
ମଁୁ ନାହWେବାଲି ,, ତୁ େମ ଲୁ ହକୁ ଲୁ େଚଇ ଲୁ େଚଇ ମି ଛେର ହସୁଛ,,!
ମଁୁ

ନାହWେବାଲି

,,ତୁ େମ

କାଗଜ

ଉପେର

ଏଣୁେତଣୁ

କଣ

ସବୁ

େଲଖିପକାଉଛ,,।
ମଁୁ ନାହWେବାଲି ,,ତୁ େମ ନି ଦକୁ ମାଗିଛ ସ ପ,,ଆଉ େସ ସ ପ ଭିତେର
େକବଳ େମାେତ।
ମଁୁ ନାହWେବାଲି ତୁ େମ ପାଗଳ େହାଇଛ,,।
ମଁୁ ନାହWେବାଲି ,,ତୁ େମ ବ\ମାନକୁ ଆପେଣଇନବା ଶି ଖିଯାଇଛ,,
ତଥାପି େମାେତ ଭୁ ଲି ପାରୁନ,,,।
ମଁୁ ନାହWେବାଲି ତୁ େମ ଭାବି ବି ପାରୁନ,,।
ମଁୁ ନାହWେବାଲି ତୁ େମ କାଇଁ ମଉେନ ବସି ଛ,,?
େହଇ େଦଖ,,,,!!
ବି ଜୟଲeEୀ
ନାୟକ(ଜୁ ବି )

अଧା ପାଚି ଆସି ଲାଣି ତୁ ମ ମୁwେର େକରାଏ ବାଳ,,!!
ଚମ ଧୁଡୁଧୁଡୁ ଜୀ$ଶୀ$ ଶରୀର ତୁ ମର अବଶ େହଲାଣି,,ଆଉ ଆଗଭଳି
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ଜମା ସୁpର ଦି ଶୁନ,,
ଆଖି େକାରଡେର ପଶି ଗଲାଣି,,
ଏଇ,,,, କାହWକି ଏମି ତି ଲୁ ହ ଢାଳୁ ଛ,,?
ମଁୁ ନାହWେବାଲି ,,େମାର ସମାଧି କୁ ଯାଇ ଏଣୁତଣୁ କଣ ଗପି ଆସୁଛ,,?
େଫରି ଆସ,,,,,। ଏେତଦି ନର େପମ ମଁୁ କଣ ଭୁ ଲି ପାରିଛି ?
अଛି େକବଳ ତୁ ମ ପତୀeାେର,,ଆରଜନEକୁ ,,!
ତୁ ମକୁ ଏମି ତି େଦଖି ମଁୁ ଆଉ ସହି ପାରୁନି ,,।
ଏଇ,,,ନି ଜକୁ ଆଉ ଏେତ େବଶୀ अଣେଦଖା କରନି ,,,।
ମୁ ◌ଁ ନାହW େବାଲି ,,,,,,।।

ବି ଜୟଲeEୀ ନାୟକ(ଜୁ ବି )
ବାହାଡାେଝାଲା,ନୟାଗଡ, ଓଡ଼ି ଶା
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଦp
ବି େବକର ଲେ଼ଢଇେର ଆଜି ବଳି ପେଡ ଏ ଜୀବନ,
କା କଥା ମାନି ବି ଜାଣି ମଁୁ ପାରୁନି अିର ହୁଏ େମା ମନ । ୧ ।
ମନ ବାକୁ ଳତା ପକାଶ କରୁଛି ବfୁ ତର ଖାତି ର େର,
େପମ ବfୁ ତ େଦାଛକି େର ଆଜି ଦp େମାର ହୃଦୟ େର । ୨ ।
ହୃଦୟକୁ ଆଜି େଯେବ ପଚାେର ମଁୁ ପତି ଧନି କୁ େହ ତୁ େମ,
ମଁୁ କି ତୁ ମର ଏତି କି ଜାେଣନା ଜାେଣ େପମ େମାର ତୁ ମ ନାେମ । ୩ ।
କହି ବି କହି ବି େକେତ ମଁୁ ଭାବୁ ଛି , ଉ,ି ହୁଏ ମେନ ମେନ,
ହଁ ନାହW ଉ\ରକୁ େକେତେଯ ପତୀeା ଜାଗରେଣ ଓ ସପେନ । ୪ ।
ଦୁ ଃେଖ ଥିେଲ ମୁହW ତୁ ମ କଥା ଭାେବ अଜଣା ଖୁସିେଟ ପାଇଁ ,
େସ ଖୁସି େମା ପାଇଁ ଆସି ବ କି େକେବ େମା ମେନ ପଶଟି ଏଇ । ୫ ।

ମହାବୀର େeତ,ଦଶପଲା
େମା : ୭୮୦୯୨୬୯୫୪୯

ଜୀବନ େଜାତି ସାହୁ
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େମା ଜୀବନ ଦି ଗଦା
ନି େଳ ଦwାୟମାନ ମହାଦମ ପରି
େରୗଦ , ବଷା ହି ମପାେତ ଖାତି ର ନ କରି
ଆଜୀବନ େବାହୁଥାkି अଣାୟତ ଭାର
େଦଖିବାକୁ ପରିବାେର ପୀତି ସୁଧାଗାର ।।
अଳି अqଳିର ଭାେର େସହକୁ ବି ତରି
କେଠାରପଣେର େକେବ ଦି अ ଗାଳି କରି
अନୁ ଶାସନର ତୁ େମ ଜଳk ନମୁନା
ପାରି ବା ପଣିଆ ଶି ଖୁ ତୁ nଠାରୁ ସି ନା ।।
ଜୀବନ ତରଣୀ ଧାେର ତୁ େମ େମା ନାବି କ
ଭବ ତରୀ ପାରି ପାଇଁ ମଁୁ େଯ ଯାତୀ ଏକ
କତବର ଦାହି ପେଣ ତୁ େମ ଦି ଗଦଶକ
ଜୀବନ କଷଟି ପେଥ ତୁ େମ େମା ଶି eକ ।।
ଜୀବନ ଜଠରୁ ଜୁ ଇ ତୁ େମ େମା ଇଶର
ତୁ ମ ବି ନା ଜୀବନ େମା ନି ଃସ अfକାର ।।
େଦବବତ େଜନା

ଶି eକ, ରଣସି ଂହପୁର ଆଶମ ବି ଦାଳୟ
କମqା,େଭାଗରାଇ ବାେଲଶର
ଦୂ ରଭାଷ ;୯୫୮୩୧୩୮୫୩୩

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 323

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ନି ଆରା
ସବୁ ଠୁ ନି ଆରା େତାର େସ େଚେହରା
ଫୁଲର ପସରା ସେତ
େସଇ ଫୁଲ ଆଜି ମେନ େମାର ଫୁଟି
ପାଗଳ କରି ଛି ମେତ। ।

ସବୁ ଠୁ ନି ଆରା େତା ଆଖି ଈଶାରା
େଯେବ େସ କେଣଇ ଚାେହଁ
ନି ଜକୁ ନି େଜ ମଁୁ ପାଉନାହW େଖାଜି
େକଉଁଠାେର ହଜି ଯାଏ

।

ଲାଗଇ ନି ଆରା େତାହସ ଫୁଆରା
ହସୁ େଯେବ ଖି ଲି ଖି ଲି
େସ ହସରୁ ଝେର ହୀରା ନୀଳା େମାତି
ଝେର ପୁଣି େହନା ମଲୀ

।

ପକାଶ କୁ ମାର ଚାp

ସବୁ ଠୁ ନି ଆରା େତା େକଶ କହରା
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େଯେବ ଚାଲି ଯାଉ ଛାଟି
େମା ଛାତି ଉପେର ଲeିଏ ସୂରୁଯ
େହାଇ ଯାଏ ଆସି ପି ଟି

।

ନି ଆରା ନି ଆରା େତାର ଠାଣି ବାଣୀ
ନି ଆରା େତାହର ଗାଆଁ
ନି ଆରା େତା ଛୁଆଁ ନି ଆରା େତା ଚାହଁ ା
ନି ଆରା େତାହର ନାଆଁ

।

ଜୟପୁର ଶାସନ ପି ପିଲି ପୁରୀ
୯୮୫୩୩୫୪୯୩୮
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ଏଇ େମା ପି ୟ ଜନମ ଭୂ ଇଁ
ସ ାଧୀନ େଦଶର ସkାନ ଆେମେର
ସ ାଧୀନ େଦଶର ସkାନ ।
ଭାରତ ମାତାର ସୁରeା ସକାେଶ
େଦବୁ ଆେମ ବଳି ଦାନ ।
ରଖି ବୁ େଦଶର ଗବ ଓ େଗୗରବ
ରଖି ବୁ ତା'ସ ାଭିମାନ ।
େସବାେର ତାହାର ଜୀବନ େଦବୁ
ଗାଉଥିବୁ ତା'ର ଗୁଣ।
େକେତ େକେତ ବୀର ବୀରନା ଆମ
ଲଢି ଥିେଲ େଦଶ ପାଇଁ।
ସୁଭାଷ େବାଷ ମହାତEା ଗାfୀ
ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲeEୀବାଈ ।
ଭଗତ ସି ଂହ ଓ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ
ବୀର ସୁେରp ସାଏ ।
ଡ^ରୁ ଧର ବାଗ

ସ ାଧୀନତା ସଂଗାମୀ ବାଳ ଗାଧର
ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ।
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େଦଶ ପାଇଁ ସି ଏ ଜୀବନ େଦେଲ
ତଡି େଲ େଦଶୁ େଗାରା
ଏ େଦଶ ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ
େଦଶ ପାଇଁ अପାେଶାରା ।
ବି ଶ େର ମହାନ ଆମ ଏହି େଦଶ
ଆମର ଭାରତ ଭୂ ମି ।
େଯ େଦେଶ ବହଇ ଗା ଯମୁନା
ଚରଣ ତାହାର ଚୁ ମି ।
ତି ରା ଉଡଇ ଫର ଫର େହାଇ
ସ ାଧୀନତା ବା\ା େଦଇ।
େସୗpଯେର ତା'ର ମନ ବି େମାହି ତ
ହୃଦୟକୁ ଯାଏ ଛୁଇଁ ।
ଏହି େମା ଭାରତ ଭୂ ଇଁ ।

ଶୀ ଡ^ରୁଧର ବାଗ, ଚପି ଆ, େଗାଲାମୁwା, କଳାହାwି
େଫାନ ନ^ର ୯୧୭୮୨୨୫୭୬୪
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ମରିଚୀକା
ଯମୁନା କୂେଳ ଫିକା ରାଧା ଏକା
ନୀର ବେହ ମ©ର ଗତି ଧରି ,
େମାହନ ନାହାkି ବଈଁଶୀ ଶୁଭୁଛି
େକାହ ଉେଠ ରହି ରହି ।

େବାେଧ ମୀରା ବଶ େହାଇ ଶାମ अkାନ
ଦହଗଂଜ ପେହଳି କା ମାନ ଉେଠ,
ରସି କ ପବର ଚpିକା ଛାଡି
ଠକି େମାେତ ଉଭା କି ମୀରାେଠ !

େଗାପୀକା, ଉନE\ େଖାଳ କେର େଗାଳମାଳ
େଯେବ अଥୟ େହାଇ ନାଚkି ,
ବନମାଳି ଯଦି ନ ଥାେk େସଇଠି
କୁ ଂଜ ବନ କି ଆଁ ହସି ଉଠkି ।
ପତାପ ଚp ମି ଶ

ଯମୂନା ତଟ ବାରି ପଖର
ସୂଚାଏ ମୀରା ଗାଥା,
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େସ अନୁ ରୂେପ ନପାଏ ଚକଧର େସଠି
େଗାବି p ସୁଖ ଯଥା ।

ମୀରା େହଉ अବା ରାଧା
ନାଟୁ ଆ ରତନ ଥାଇ ସବୁ େଠ ,
ନି େରଖି େଦଖୁଥା'kି ଭo , अସୁବିଧା ।

ପଭୂ େପେମ ଚି kା େଯେତ ଘାରି ହୁଏ ମନ
େସେତ ମରି ଚୀକା ଦି େଶ ,
ଧାଇଁେଲ େଗାଡାଏ େଗାଡାଇେଲ ଧାଏଁ
ତା, अନୁ ପିତି ବି ରେଷ ।

ପଣ
ୂ  ସମପଣ ଆତEହରା େହାଇ
ଭଜି େଲ େସ ଚରଣ ମାନ,ଯଶ
ତା, ଉପିତି େହବ ବି କଶି ତ
ମରି ଚୀକା ବି ଭd अବଶ ।
ପଭୂ ବି ଦମାନ େହେବ ହରଷ
ମନୁ େଫଡି ବ ବି ରଷ ,
ମରି ଚୀକା େହବ अଚି େର ବି ଭd ........।
ନୂ ଆଗଁା, ଓଡ଼ି ଶା
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ରାଧା
କି ଏ ତୁ େମ ରାଧା,
ନଟିଆ କୃ {, େପମି କା
ନା' ଚpେସଣା, अାିନୀ,
ମାନବୀରୁ େଦବୀ ପାଲଟିଯାଇଥିବା
କୃ {ପି ୟା ନାୟି କା,
ନା' େଦବୀ େହାଇ ମାନବୀ ସାଜି ଥିବା
-ାପରର ଲାସମୟୀ ରାଧି କା !

କି ଏ ତୁ େମ କୁ ହ ତ ,
ଭoିର ଭାବେର ତୁ େମ,
େପମି କାର ପୀତି େର ତୁ େମ,
କବି ର କବି ତାେର ତୁ େମ ତ
ସୀତର ମୂgନାେର େକବଳ ତୁ େମ,
ତୁ େମ ଆଉ ତୁ େମ ଯଦି
ଶୀଧର ପ+ନାୟକ

ସବବା, ସକଳ ଘେଟ ପା ;
ତୁ େମ େକେବ େଗାପାଳୁ ଣୀ ନୁ ହଁ ,
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କାହାର ପତ ୀ କି େପମି କା ବି ନୁ ହଁ
େକମି ତି େହାଇଥାଆk
ପରକୀୟା ପୀତି ର କାବ ନାୟି କା,
େଯେବ ତୁ େମ େଦହୀ ବି ନୁ ହଁ

!

ତୁ େମ ଏକ ଦି ବ अନୁ ଭବ,
ଆେବଗର େମ|ାଏ ରେର
ଶି ୀର ପାଣେର ସଂଚରି ଯାଉଥିବା
ଏକ अ®ୁ ତ ସଂଚରଣ,
ତୁ େମ ହW ବfନ,
ଚଳଚ|ଳ ପାଣର େପମ ନି େବଦନ,
ଭoି ରସର ପରି ପ$
ୂ  ସମପଣ,
ହଁ ରାେଧ,
ତୁ େମ ହW ପାଣ, ହୃଦୟର pନ,
ତୁ େମ ହW ମଁୁ , ମଁୁ ହW ତୁ େମ,
ଏକ, ପରର अଭିନ ;
ବି ଭୂ େପେମ ତଲୀନ ମାନବୀୟ ପାଣ !
କଲାଣସି ଂହପୁର, ରାୟଗଡ
୯୧୭୮୭୪୪୨୫୦
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ପେଦ...
...
େମା अନୁ ଭୂ ତିରୁ ପେଦ
ମଁୁ ଚ|ଳା, ଚପଳା
କି m ଆତEଘାତୀ ନୁ େହଁ ...
ମଁୁ ପତି ଟି ଜୀବନର
କାହାଣୀ ଆରnରୁ େଶଷ ଯାଇଁ ରେହ
େହେଲ ଆତEଘାତୀ ନୁ େହଁ ...

ମଁୁ େମାର ବଳେର ପତି ଟି ଜୀବନର
େମାଡ଼ ପରି ବ\ନ କେର,
ତଥାପି ଆତEଘାତୀ ନୁ େହଁ ...

ମଁୁ କି ଏ? ଯାହାର अେପeା ସମ],ୁ ଥାଏ!

ମଁୁ ସମୟ
ଯାହାର अେପeା ପତି ଜୀବକୁ ଥାଏ
ସରିତା େଚୗଧୁରୀ
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ରାତି ଓ ସାଥୀ
ଏଇ ସହରର ସବୁ ବତୀ ଲି ଭିଗଲା ପେର
େଖାଲା ଆକାଶ ଓ ଜହ େଜାାର
େସହର ପରଶେର, ତୁ େମ ଆସ
ବଧୁଟିଏ ସାଜି ହୃଦୟର େକାଉ ଏକ
ନି େରାଳା େକାଣେର ଶତ ଶତ ଭାବନା,
अମାପ ମୂgନା ସାେଥ,
ରାତି ର अfାରେର େମାର ବି eି ହୃଦୟେର
अପସରି ଗଲାପେର ଜହର କି ରଣ

େଖାଜି ବେସ କି ଟିମିଟି ରାତି ର,
ନି ଛାଟିଆ ଶବଦର ଗତି େର

ନି ଳ େହାଇଥିବା ତାରକା ଓ ଉଲକା େମଳେର
େବେଳ େବେଳ େଫରି ଯାଏ ପୁଣି ପଛକୁ
ପଶକେର ନି ଜ ମନର ପରି ଧିକୁ
ରାତି ସତ ନା ସାଥୀ ସତ ଏଇ ପରି ଧିେର
ଉ\ର ମି ଳିଲା ରାତି ଓ ଭାବନା ସତ
ନେରp ସାହୁ

अଥଚ ମି ଛ ଥିଲା ସାଥୀ ଆସି ବାେର
ଉ.ପା. ବି ଦାଳୟ, ଡଭାର, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବଷା
ନି ଦାଘର ପଚw େରୗଦ
େମାଚାଏ ସଂସାେର ହା-ହା କାର
ଜୀବନ ହୁଏ ବାକୁ ଳ..
ଧରା ଉ\ ହୁଏ ପବଳ...
ଜୀବଜm, ପାଇଁ ହୁଏ କାଳ....
େଲାେକ ପାଆkି ନି ଥଳକୂଳ.....
ଜୀବନ ଲେଟ अଭାେବ ଜଳ......
ଚାରି ଆେଡ ପେଡ ଖାଲି ଚହଳ.......
ଜଳ ଜଳ ଜଳ... ପୁଣି ଜଳ........ [୧]
ଜୀବନ ହୁଏ ନି ଳ
ପଶୁ ପeୀ ହୁअkି ଦୁ ବଳ
େଯେବ ଧରା ହୁଏ ଉ\ ପବଳ......... [୨]
ଧରଣୀବାସୀ, ଦୁ ଃେଖ େକବଳ
ବି ଭୁ ବଷାkି ଜଳ ପବଳ
େହାଇ େସତ ଚଳ ଚ|ଳ.... [୩]
ଉ\ ପୃଥିବୀ ହୁଏ, ସୁଶୀତଳ
ଜୀବନୁ େହାେଟ ଚହଳ
अଜୟ କୁ ମାର
େବେହରା

େଯେବ ବଷା ହୁଏ ପବଳ.... [୪]

ପାଥମି କ ଶି eକ, ସାତକ କଳା ସି ଟି,

େମାରଡ଼ା, ମୟର
ୂ ଭ~।।ଦୂ ରଭାଷ-୯୭୭୬୦୨୫୪୫୮
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ନଁା ନଥିବା କବି ତା - ୨

ଶାବଣ ଫଗୁଣର

ଖୁଚୁରା ଥ+ା ମଜାେର
ମୁହଁକୁ େବଲୁ ନ୍ କରି
ଯି ବାକୁ अଡ଼ି ବସି ଛୁ େଯେବ
େମାର କି ଛି କହି ବାର ନାହW
କାହWକି ନା ଆକାଶ ଭୂ ଇଁକୁ
ଓେହଇ ଆସି େଲବି ଏେବ
େତାର ନି u\ି ବଦଲି ବୁ ନାହW।

ଏମି ତି अେନକ ଥର
ତୁ ଉଜାଣି ବହି ଛୁ
େହେଲ ସକାଳ ଭୁ ଲା ଚେଢ଼ଇ
ସ~େବେଳ ବସାକୁ ବାହୁଡ଼ି ଲା ପରି
ତୁ ପୁଣି େମା ସହ ମି ଶି
ରାେଜଶ ପଜ
ୂ ାରୀ

େହାଇଯାଇଛୁ ଏକାକାର ।
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କି ଛି ଲୁ ହ ଝରୁ
କି ଛି ଲହୁ ପାଣି ଫାଟୁ
ତା ପେର
ଜଣା ପଡ଼ି ବ ଫଟିକ୍ ସବୁ କି ଛି
ଆେପ ପାରି ବୁ ଠି କ୍ ଭୁ ଲ୍ ବାଛି ।

ମଁୁ ବାଟ ଓଗାଳି ବି ନାହW
କି ବାଟ ଚାହWବି ନାହW
ମଁୁ ଏମି ତି ଥିବି ନି ବକାର
ତୁ ସ ଇgାେର େଡଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ି ପାରୁ
ଚରି ବୁ ଲି ପାରୁ
ମେତ ବାଧା େଦବାର ନାହW
େହେଲ କହି ରଖୁଛି..
ମଁୁ ଯଦି ଥେର ରୁଷିଗଲି
ଆଉ ମାନି ବି ନାହW।

ଯା' ଯି ବାକୁ ବାହାରିଛୁ େଯେହତୁ ...!
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ନଁା ନଥିବା କବି ତା - ୩

େଖଳେର େଖଳେର

ପାରା-ଶୁଆ ଉେଡ଼ଇଲ
େହେଲ ନଥିଲା ଜଣା
ଦି ନ ଆସି ବ ଏମି ତି
ପବନକୁ ଧରି ବାର ବୃ ଥା େଚା ପରି
ତେମ ବାଦ୍ ଯି ବନି
ବାଘ ଭାଲୁ ଉେଡ଼ଇବାରୁ !

ମଁୁ ଭାବି ଥିଲି
ପୀତି ସବୁ ଜ ବନବି ଥି
ଭାବ ଗଭୀର ମେହାଦଧି
ନି େଜ ହW େଦଲ ପରିଚୟତେମ ଏକ ସଂକି $ ପରି ଧି
ଦରମଳା ନୀଳନଦୀ
ଯି ଏ ଜାେଣନା ଆପଣା ଗତି ବିଧି।
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ଏେବ ମେତ ସବୁ ଦି ଶୁଛି ଜଲଜଲ
ଆକାେଶ ତାରା େଯମି ତି ଝଲମଲ
ଯାହା େଦଖି ନଥିଲି
अଥବା େଦଖି ବାକୁ ଚାହୁନଥିଲି।

ତୁ େମ ତ,
ଉଡ଼ଉ ଉଡ଼ଉ େକେତ ଉେଡ଼ଇଲ
ଏ ଡାଳ େସ ଡାଳ
ଆଉ େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ବି ଉଡ଼ାଣ
ଜାରି ରଖିଛି
ତେମ ଆକାଶମୁହW େହଲଣି
େମାର ଖାତି ର ନକରି
ଜି ତିସାରି ହାରି ଯିବା ଭୟେର
ଆଉ ମଁୁ ମାଟିକୁ େଫରୁଛି
ହାରି ସାରି ଜି ତିଯିବା ଆଶାେର।

କୁ ଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
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ତୁେମ କିଏ ?
ସୁpର ତରୁଣୀ ଦଶେନ ଜୀବନ
अେଟ अବା ଭାବମୟ
ଦଶନ ଜୀବେନ ଭରିଦି ଏ େବଶ
ସେତ କି ବା ରମୟ ।।

ତୁ େମ अଛ େବାଲି ଜୀବନେର େମାର
ବସkର ଦି ନ ଆେସ
ମଳୟ ପବନ ନି ରkର ବେହ
ଉଲାସି ତ ମନ େମାେହ ।।

ଗୀଷE-ବଷା-ଶୀତ ଶରତ-େହମk
ସବୁ ତ ଲାେଗ ବସk
ସବୁ ଜ ଶାମଳ ରସାେଥ ତୁ େମ
ସବଦା ରୁହ ଜୀବk ।।
eମାନି ଧି ସାହୁ
ଏଣି ନୟନେର ଚାହWେଦେଲ ତୁ େମ
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସେତ अବା ଲାଗ ପରୀ
ଜୀବନେର ଖୁସି ଢାଳି ଦିअ ତୁ େମ
ପରୀ ନୁ ହଁ अପସରୀ ।।

ବା]ବ େହଉ ବା ସପନେର ତୁ ମ
ପତି ମା ଛବି ଟି ଦି େଶ
ଖାଲି ସମୟେର ତବ ଛବି ଆ,ି
ହୃଦୟେର ାନ ଦି ଏ ।।

ତୁ ମପାଇଁ ପରା େଗାଲାପର କଢି
ବଗିଚାକୁ େଘନି ଯାଏ
ଧନ ଆେଗା ସତୀ ଗଜ ପରି ଗତି
ସେତ କହ ତୁ େମ କି ଏ ?
ଜାମପାଲି , େମଲଛାମୁwା, ବରଗଡ
େମା:-୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯
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ଉତୁରିେଲ ଚୁ ଲିକୁ
ଜଣା ବା अଜଣା,
ଇgା େହଉ ବା अନି gା,
ଉତୁ ରି େଲ ଚୁ ଲି କୁ
ନି ଆଁ ଚି ଆଁ ବା ଧଆ
ୂ ଁ
େପାଡା ଜଳା ନି ିତ।।
ବୁ ଝ ବା ନବୁ ଝ,
ାନୀ େହଉ ବା ମାନୀ,
ପାରେହେଲ ଲeEଣ େରଖା
अେଶାକ ବନେର େଶାକ
ବି େgଦ ବି ଶାଦ अବଶ।।
େହାସ୍ ବା େବେହାସ୍,
ଆ,eା େହଉ ବା ତୃ {ା,
କୁ ଳ ଲ«ିେଲ ବନ୍ଯା
େବଳା ଲ«ିେଲ ସୁନାମୀ
ଉଜୁ େଡ ସଂସାର
ତାwବ କେର ମହାକାଳ।।
େଶାଷର େଶଷ ଶEଶାନେର
अଜୟ କୁ ମାର ମହାkି

େବପଥୁ ଇgାର अଭି ସାର
ନି ଆଁ ଜାେଳ ହରି ତ ବନେର।
କଣ ଲାଭ अଣନି ଶାସୀ େହବାେର,
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ନି ଜକୁ େଡଁଇ ଆଗକୁ େଦୗଡେର,
ଉତୁ ରି ଚୁ ଲି କୁ ଯି ବାେର ??
ନଦୀ ଧାଉଁ ସ gpେର,
ସମୁଦ ଛୁଉଁଥାଉ େବଳା,
ନି ୟଣେର ଜଳୁ ନି ଆଁ
ଜୀବନ ଥାଉ ସହଜ ସରଳ
ଦୁ ଃଖ ପେର ଆସୁ ସୁଖ
ଆଶାେର ସୁଖ ମଧୁର।।
अନୁ କୂଳ ପତି କୂଳ,
ପାି अପାି,

ଜି ତ ବା ହାର
ସବୁ ବୃ ଥା ମୂଲହୀନ
ବ|ିବାର ନାମ ହW ଜୀବନ
ସି ସିଫସ୍ େବାହି ଚାେଲ
ଚି ରଦି ନ ପଥରର ଭାର।।
ଏ ଜି ଏମ୍, ୟୁନାଇେଟଡ ବ୍ଯା, अଫ୍ ଇwିଆ
ମୁଖ କାଯାଳୟ, ୧୧ େହମk ବସୁ ସରଣୀ
େକାଲକାତା ---୭୦୦୦୦୧
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ତୁମ ଆଖି ମଦି ରା
ଆଖି - ତୁ ମ ଆଖି
ମଦି ରା ମଁୁ
େସଇ ଦି ନ ପି ଇଥିଲି
େଯଉଁ ଦି ନ
ତୁ ମକୁ ମଁୁ
ପଥମ େଦଖି ଲି ।
ଓଠ- ତୁ ମ ଓଠ
ଉଷEତା ମଁୁ
େସହି ଦି ନ ମାପି ଥିଲି
େଯଉଁଦିନ ତୁ ମସହ
ହସି ହସି
ରାତି ପୁହାଇଲି ।।
େକଶ-

ତୁ ମ େକଶ
ସୁଗf ମଁୁ

ସୁଦଶନ ସାହୁ

େସହି ଦିନ ପାଇଥିଲି
େଯଉଁ ଦି ନ
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ତୁ ମ ;ୁଟି ପେଛ
ପଥେମ ବସି ଥିଲି ।
ଗାଲ- ତୁ ମ ଗାଲ
ଶ ମଁୁ
େସହି ଦିନ କରି ଥିଲି
େଯଉଁଦିନ
େସହେର
ଚୁ ^ନ ଟିଏ େଦଇଥିଲି ।

ଓଡ଼ି ଆ ବି ଭାଗ ଛାତ
ଏନ ସି କେଲଜ, ଯାଜପୁର
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ସକାଳ
ରାତି ର अfକାର
ସରି ସରି ଆେସ
ଉଇଁ ଆେସ ନୂ ଆ ସକାଳ।

।।

େସଇ ସକାଳ ତ
ସୁpର ଲାଗଇ
ସୁବୁଥାଏପeୀ, େକାଳା ହଳ ।।
ପର
ୂ ୁ ବ ଦି େଗ ସୁରୁଜ େଦବତା
ସୁpର ଦି ଶkି
ସୁେନଲି କି ରଣ ଢାଳି

।।

ସାଧବ େବାହୁ ଟି
ଚଉରା ମୂେଳ ପଜ
ୂ ା କେର
ମାଟି ଦୀପ ଟିକୁ ଜାଳି

।।

ପeୀମାେନ ସବୁ
ଉଡି ଯାଆkି
ସୁନୀଳ ଆକାଶକୁ
ସଂପାୟନ େଜନା

।।

ଚାଷୀ ଭାଇଟି
ସଜ ବାଜ େହାଇ
ଚାଲି ଯାଏ ତା ର େeତକୁ

।।
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ଗଁା ପରି େବଶ
ସୁpର ଦି ଶଇ
ସୁବୁଥାଏ ହମା ରଡି

।।

କअଁଳା ବାଛୁରୀ େଗଲ
େହଉଥାଏ ଯାଏ ନାହW
ତା ମା କୁ ଛାଡି

।।

ରାତି अfାର େର
ଫୁଲ ଟିଏ ଫୁଟି
ଦି ଶୁଥାଏ େକେଡ ସୁpର। ।।
େସଇ ଫୁଲ ଟିକୁ
ମଥାେର ନାଇ
ସୁpର ଦି ଶkି ଆମ ଠାକୁ ର

।।

େଛାଟ ଶି ଶୁ ଟି
ଖୁସି େହାଇଯାଏ
ପାଇଗେଲ ରାତି

।।

େଖଳି ବା ପାଇଁ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ
େଖାଜି ବୁେଲ ତାର ସାଥୀ ।।
ମା' ଟି ତାହାର
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 346

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ଭାରି ଚତୁ ର
କରୁଥାଏ ଖାଲି ପାଟି

।।

ସକାଳ େହଲାଣି
ଉଠି ପଡ଼ ଏେବ
ପାଇଗଲାଣି ରାତି

।।

ସାଧବ େବାହୁ ଟି
ହାତେର ଧରି
ସଜ ଫୁଟା ଫୁଲ େତାଡା ।।
ଠାକୁ ର ଦଶନ
କରି ବା ପାଇଁ କି
ବୁ ଲୁ ଥାଏ ମpିର େବଢ଼ା ।।
ରାତି अfାର େର
ସୁ ମଧୁର କି ରେଣ
ସୁpର ଦି ଶkି ସରଗ ଶଶୀ ।।
ସକାଳ େହେଲ
ଆକାଶ ରୁ ସି ଏ
ଯାଆkି କୁ ଆେଡ ଲୁ ଚି

।।
ଜୟ ଜଗନ ାଥ ସାମୀ
ପୁରୁେଷା\ମ ପୁର
ନୟାଗଡ଼ ।।
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ମା
ଜନମ େଦଇ େସ ଧରାକୁ ଆଣିଛି,
ପଣତେର ତା'ର େମା ଲୁ ହ େପାଛି ଛି।
अଳି अଝଟ େଯେତ ମଁୁ କରି ଛି,
କାମଧpା ଛାଡ଼ି ସବୁ େସ ବୁ ଝି ଛି।
େବଶି ଦୁ  େହେଲ ମାଡ଼ େସ ମାରି ଛି,
ମାଡ଼ ମାରି ସାରି ନି େଜ େସ କାpିଛି ।
େମା େଫରି ବା ବାଟ ଚାହW େସ ରହି ଛି,
ମଁୁ ଖାଇେଦେଲ ତା େପଟ ପୁରିଛି।
େଯେବ େଯେବ ମଁୁ େରାଗେର ପଡ଼ି ଛି,
େକେତ ଦି अଁ େଦବତା େସ ପଜ
ୂ ା କରି ଛି।
ପାେଖ ବସି େସ େମା େସବା କରି ଛି,
ନି େଜ ନ ଖାଇ ଓଷା ବତ ମନାସି ଛି।
ମା' ର ମମତା େଯ ପି ଲା ପାଇଛି ,
ଜୀବନେର ସବୁ ବାଜି େସ ଜି ତିଛି।
ପଶୁରାମ ସାହୁ

ମା ପରି ଆଉ କି ଏ େଯ େହବ,
ଦୁ ଃଖେର ସୁଖେର ସାଥିେର ରହି ବ।
ଧମଶାଳା, ଯାଜପୁର
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ସକା ର୍
ସକାର୍ ତୁ େମ ସବୁ େଦଇଛ
ଦୁ ଇଟ,ାେର ଚାଉଳ,
ପା|ଟ,ାେର ଆହାର,
ମଦ,ମାଂସ
ଛତା, େଜାତା,କ^ଳ।
ଗରିବୀ ହଟାअ ନଁାେର ମେତ
େଖାଡି ଆ କରିଛ,
ସକାର୍ ତୁ େମ ସବୁ େଦଇଛ।
ସକାର୍ ତୁ େମ ସବୁ େଦଇଛ
ଚାଷୀ,ୁ କମ୍ ମୂଲେର ବି ଷ,
ଚକଡାକୁ ଆୟୁଷ,

ଝି अ,ୁ ରoାo ଛି ଟଲୁ ଗା
ପୁअ,ୁ ହମାର।
ଯୁବକ,ୁ ବଢି ବା ନଁାେର
ଜଳି ବାର ହକ୍ େଦଇଛ,
ସକାର୍ ତୁ େମ ସବୁ େଦଇଛ।

ସକାର୍ ତୁ େମ ସବୁ େଦଇଛ
ପବୀଣ କୁ ମାର କବି ଶି ପତି ,ୁ ଲେଟରୀ
ପୁ~ିପତି ,ୁ େଲାନ୍,

କେହଇଆଁକୁ େଜଲ୍ େଦଇଛ
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ନୀରବ୍, ମାଲାକୁ ସାହସ।
କୃ ଷକର ଝାଳେର,
କୁ ନି ଝିअର ପଢ଼ାଟ,ାେର
ଋଷି ଆଠୁ ଲଢୁ ଆ ବି ମାନ କି ଣିଛ,
ସକାର୍ ତୁ େମ ସବୁ େଦଇଛ।

ସକାର୍ ତୁ େମ ସବୁ େଦଇଛ
ଆଶା,
ଭରସା,
ପତି ଶତି,
କି ଛି ନେଦେଲବି अେପeା କରିବାର
ଧଯତ େଦଇଛ!
େତଣୁ ମୁ ଚାଲାଖ୍ େଭାଟର
ନି ଜ ଲୁ ହେର ନି େଜ ମାତାଲ୍ େହଇ
କହୁଛି “ସକାର୍ ତୁ େମ ସବୁ େଦଇଛ...."

ସ"ାଦକ,“ବଣମଲୀ"
अଧାପକ, ପତି ତପାବନ ମହାବି ଦାଳୟ
ମଦନପୁର, େକpୁ ଝର
େଫାନ ନଂ-୭୬୦୯୦୭୭୦୨୩
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ମା
କି ଏ अଛି େମାର ତୁ ମପରି ମାଆ ,
ଜଗତ ମରୁ ସଂସାେର ।
ଆସ अବତାରି ଏ ଧରାଧାମକୁ ,
ସE ରି ସE ରଣେର ଝୁେର ।।(୧)
ତୁ େମ ଆଦି ଶoିେଦବୀ କାତାୟନୀ ,
େସହମୟୀ ଦି ବରୂପା ।
ତୁ େମ କାେଳଶରୀ ଦୁ ଃଖ ବି ନାଶି ନୀ ,
ସଭି, ହୃଦେୟ ଛପା ।।(୨)
ମଳକାରି ଣୀ େଦୖ ତ ସଂହାରି ଣୀ ,
ଦୀ ପ·୍ଵଳି ତ ଶି ଖା ।
ଶୁଭସୁମନ େର ବାକୁ ଳ ହାରି ଣୀ ,
େସୗଭାଗ ସି pୁେର େଲଖା ।।(୩)
େଜାା ପୃି

ଆ|ଳେର ମାଆ େଘାଡାଇ ରଖିବ ,
ଏ ନpିନୀ ଆତE ବଥା ।
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ପଦେରଣୁ ଧାେର ପଡ଼ି ରହି ଥିବ ,
ବି ନମ ବି ନତି ଗାଥା ।।(୪)
େଯେବ େଫରି ଯିବି ମରତ ମwଳୁ ,
େଦଇ ପଣ
ୂ ଲି ପି କି ଛି ।
ସE ତିେର ସ୍ଵଜନ େଚତନା କअଁଳୁ ,
µୁଟିତ ସE ତି ବାଛି ।।(୫)
ଦୟାମୟୀ ମା େଗା ତୁ ମରି ଶରେଣ ,
ରଚନାେର କବି ପାଣ ।
ଆତEସmିର ଭାବନା ପବେଣ ,
େଲଖନୀେର ପରି ତାଣ ।।(୬)
(ଶୀମତୀ େଜାା ପୃି, ପଟ ନ^ର ୧୧୧୭/୩୦୭୨
େସୗଭାଗ ନଗର, ୟୁନିଟ-୮ ଭୁ ବେନଶର)
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ନାରୀକୁ ସyାନ େଦବା
ପୁରାଣ କାଳ େର
ପାପି ,ୁ ନାସି ବା ପାଇଁ
ନାରୀ େନଉଥିେଲ अବତାର ।।
େସଇ ନାରୀ କୁ ଆଜି
ନର ରାeସ ମାେନ
କରୁଛkି ବଳାର।

।।

େକେବ ପୁଣି କାଳୀ
େକେବ ପୁଣି ଦୁ ଗା
େକେବ ମହWଷାମqନୀ ।।
େସଇ ନାରୀ ଆଜି
ଦୁ ନି ଆ ବୁ କୁ େର
େହଉअଛି କଳ,ିନି ।

ସଂପାୟନ େଜନା

।।

ନାରୀକୁ ପଜ
ୂ kି ସଭି ଏଁ
ନାରୀ ପରା ଦଶଭୁ ଜା ।।
ମାତୃ ଗଭରୁ େସଇ ନାରୀ ଆଜି
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ଦୁ ନି ଆ ପାଇଁକି ଆେଖାଜା ।।

ଝି अ ଟିଏ ଆଜି
ଜନମ େହାଇେଲ
ସଭିଏଁ ଭାବkି ଦୁ ହି ତା ।।
ଜୀବନ ର େବାଝ
େହାଇବ ଭାବି କି
ମାରି ଦି अkି ପି ତା ମାତା ।।

ନାରୀକୁ ଯଦି ସଭିଏଁ ମି ସି
େଦବା ଆେମ ସyାନ

।।

ନାରୀ ପାଇଁ ବଢି ବ
ଆମ େଦଶର ମାନ

।।

ନାରୀ ବି ନା ଦି େନ
ସୁି େହାଇଯି ବ ନାଶ

।।

ନାରୀକୁ ନ ମାରି ଆେମ
େକାେଳଇ େନବା ଆସ

।।
ପୁରୁେଷା\ମ ପୁର
ନୟାଗଡ଼ ।।
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ଭାରତୀୟ,ର କୁ କୁ ର େପମ
ଭାରତୀୟ,ର ବୁ ିଟା େବଶି
ବି େଦଶୀ ତଡ଼ି େଲ ସଭିଏଁ ମି ଶି ,
ବି େଦଶୀ କୁ କୁ ର ହଗାkି ହସି
ମି େଳ କି ଆନp ହୁअkି ଖୁସି । [୧]
େବାଉକୁ େହଲାଣି ବୟସ अଶୀ
ମଟନ େରଏେଟ ତା ପାଇଁ େବଶି ,
ଡଗି ଖାଉଥାଏ ପଲେ, ବସି
ନାଗୁଆ ପଠାଣ ଦଉଚି ଆସି । [୨]
କୁ କୁ ର ଘରର ସରଗ ଶଶୀ
ନାତି ନାତୁ ଣୀଏ କହkି ହସି ,
ଇେÇÅନ ହୁଏ ମାଆଠୁ େବଶି
କୁ କୁ ର ବି େଦଶୀ ମାଆ ଟା େଦଶୀ । [୩]
କୁ କୁ ର େଶାଉଚି େଶାଇବା ଘେର
େବାଉ ଶୁଏ ନୀତି ଡାଇନି ିେର ,
ବଡ଼ ବଡ଼ି ଆ, ଗୁମର ଆେର
ଘେଟ ଏହା କି ଛି େଲାକ, ଘେର । [୪]

ରାେଜp ନାରାୟଣ
େସନାପତି

ପାଇକତି ଗିରିଆ
େଖାା
ଦୂ ରାଭାଷ - ୮୬୧୭୪୪୫୮୯୫
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अଭିମାନ
ଛାତି ତେଳ େମାର
ସମୁଦ ଏବ अଶାk!
ନୀରବ ନି ଶ¨ତାେର अହରହ କୂଳ ଲେ«
अସୁମାରୀ େକାହ ଆଉ ଲୁ ହ [୧]
अତୀତ अଜାଡ଼ି େଦଇଥିବା ଛାତି ସବୁ କୁ
େବଧଡ଼କ େଢାକି େଦଇ ସାରି ଥିବା
ପରି èୁଟ ମୁଖମwଳଟି ଏେବ
ଗାnୀଯର ହି ମାଳୟ [୨]

अବାÒିତ ଜୀବନର अମୀମାଂସି ତ
ଶତ ଶତ ପଶର...
ଜବାବ अେପeାେର, ଆଖି େକାଣେର
ଏେବବି ଜେକଇ ରହି ଛି,
ଢଳ ଢଳ େକଇ ବୁ pା ଲୁ ହ [୩]
अସହ ନୀରବତାଉ ଭାି ଚୁ ରମାର୍ କରି
अଭିମାନର ବୁ କୁ ଫଟା ଚି ାର...
“ଯାହା େଦଇଥିବ ସବୁ ତ େନଲଣି
କି ସ ଆଉ ଏେବ ଡରାଇବ େହ...” [୪]
ଶୀ ନୀଳକ ମହାkି

ଆଇନଜୀବି , eମଲତା େପେଲସ୍
ବି େବକାନp ମାଗ, ଭୂ ବେନଶର, ଓଡି ଶା
ଭାମଭାଷ- ୯୪୩୯୨୪୭୯୯୯
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େସହେର େକାେଳଇ ନି अ
ଦୟାକରି େମାେତ ମାର ନାହW ତୁ େମ
କଣ କରିଛି ମଁୁ ଭୁ ଲ
ଦଇବ ହାତେର ଗଢ଼ା ମଁୁ େହାଇଛି
େଦାଷ ନାହW ବି ଲ୍କୁ ଲ୍
ରକତ ମାଂସେର ଗଢ଼ା ଏ ଶରୀର
ଘର ଏ େମା ମାଆ େପଟ
ନ େଦଖୁଣୁ ଏ ସୃିର ଆେଲାକ
କପାଳ େମାହରି ଫାଟ
 ାରୁ ବଡ଼
ଶାେ¦ େଲଖାअଛି ସ ଗଠ
ଧରାଠାରୁ ମହନୀୟ
ବଦଳି ଯିବ େଯ ପି ତାମାତା ସଂା
ଯଦି େମାେତ ମାରିଦି अ
େକେବ ଦୂ ର େହବ ପୁତକନା େଭଦ
ଦୂ ର େହବ अହଂକାର
ଚି \ର~ନ ବରାଳ େଯେବ ଏହି ନୀତି ବଦଳି ବ େତେବ

ନ େହବ ପରି ¬ାର
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କି ପାଥକ अଛି ଆମ ଦୁ ହW ମେଧ
େଖାଜୁ ଛ େକବଳ ପୁअ
ପର
ୂ ଣ କରି ବି ସବୁ ଇgା ତୁ ମ
ସୁେଯାଗେଟ େମାେତ ଦି अ
ନି uାପ अଟଇ ଶି ଶୁକନା ମଁୁ େଯ
େଖାଜୁ ଥାଏ ତୁ ମ େସହ
ବ|ିତ କରkି େମା अଧି କାରୁ
େସହେର େକାେଳଇ ନି अ...
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ଦୁଃଖ ସୁଖ
ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ଭରା ମି ଶି ତ ଜୀବନ अେ ଲି ଭାଇ ମଣିଷ
ଜୀବନ େନୗକା େର ପାରି େହବା ପାଇଁ କରୁଥାଏ ସି ଏ ସଂଗଷ୍,
ଜୀବନେର ଆେସ ଘାତ ପତି ଘାତ େକେତ ଦୁ ଃଖ କ ସେହ
ଜୀବନ ସଂଗାମ ଯୁେର ଲଢ଼ି ଣ ପଥର ପରି େସ ରେହ ।।
ଭାି ପଡ଼ି େଲ ଏ ସଂସାର େବାଝକୁ େକମି ତି ମୁେwଇ େନବ
େସଥିପାଇଁ ଆଖି ଲୁ ହକୁ ପି ଇ େସ ପାେଦ ପାେଦ ଚାଲୁ ଥିବ
ଏହି ତ ଜୀବନ ଏହି ମାୟା େଖ େଖ ବାକୁ ହW ପଡ଼ି ବ
ମି ଠା ଖଟା ସ ାଦ ଚାଖିଣ ମଣିଷ ଜୀବନର େନୗକା ବାହି ବ ।।
ଜୀବନ େନୗକା କୁ ବାହୁ ବାହୁ ଯଦି अଧା ବାେଟ ରହି ଯାଏ
ପଭୁ , ଉପେର ଭରଷା ରଖିଣ ଆଗକୁ େନୗକା

ଵାେହ

ପବନ ଧୁମାଳ अପସରି ଯାଏ ଦୁ ଃଖ ତାର ଦୂ ର ହୁଏ
କୁ ଳେର ପହଂଚି ଆଗାମୀ ଦି ନର ସ ପ ସି ଏ େଦଖୁ ଥାଏ ।।
ଏହି ତ ଜୀବନ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ଭରା ସଂସାର ର ମାୟା େଖଳ
ଏହି େଖଳେର ହାରି ଜି ତି ଆେମ କଟାଇବା ଆମ କାଳ ।।
अମି କା ସ ାଇଁ

ଭୁ ବେନଶର ,୯୭୭୭୫୯୯୬୯୫
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ଆପଣାଛାଏଁ
ଫୁଲ େଯମି ତି ଆପଣାଛାଏଁ ଫୁଟିଯାଏ
କାକର ବି pୁର ଟୁ ପ୍ଟାପ୍ ଛୁଆଁେର
ଭअଁର େସମି ତି ଆପଣାଛାଏଁ ବସି ଯାଏ
ଫୁଲର ପୀତି ଭରା ମହକେର
ଚpମା େଯମି ତି ଆପଣାଛାଏଁ ଲୁ ଚି ଯାଏ
ନାଲି ଆଲୁ अର ଚି କ୍ମି କ୍ ମି ଳନେର
ଜହ େସମି ତି ଆପଣାଛାଏଁ ଉଇଁଯାଏ
ସକାଳର େରାମା|କ କି ରଣର ଶେର
ସକାଳ େଯମି ତି ଆପଣାଛାଏଁ ଆରn ହୁଏ
କି ଛି ନୂ ଆ ଆଶା ଓ ଆକାଂeାେର
ରାତି େସମି ତି ଆପଣାଛାଏଁ େଶଷ ହୁଏ
ମି ଠାମି ଠା ମୁଠାଏ ସପନେର
ନଦୀ େଯମି ତି ଆପଣାଛାଏଁ ମ·ି ଯାଏ
ସୁଲୁସୁଲିଆ ମଳୟ ପରଶେର
େପମଶି ଳା ରାଉତ ଝରଣା େସମି ତି ଆପଣାଛାଏଁ ଝରି ଯାଏ

ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସଂଗୀତର ମୂgନାେର
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ପବନ େଯମି ତି ଆପଣାଛାଏଁ ବହି ଯାଏ
ଗଛଲତା, ଗହଳ େମଳେର
ପeୀ େସମି ତି ଆପଣାଛାଏଁ ଉଡ଼ି ଯାଏ
ନି ଜନ
 ନୀଳ ଆକାଶେର
ମୟୁର େଯମି ତି ଆପଣାଛାଏଁ ନାଚି ଯାଏ
ବଷାେର ଝି ପିଝିପି ଛୁଆଁେର
ବରଷା େସମି ତି ଆପଣାଛାଏଁ ବଷଯାଏ
େମଘ ମହାର ସାଥିେର

ବୃ pାବାହାଲ, େଗାଲାମୁwା ବକ୍, କଳାହାwି
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ନି ଜର େଲାକ ହW ଶତତା କରkି.....
କାହWକି ଏମି ତି ଘଟୁଛି ଜୀବେନ
ପାରୁ ନାହW କି ଛି ଜାଣି
ନି ଜର େଲାକ ତ ଆଘାତ ଦି अkି
କାନ ପାରୁନାହW ଶୁଣି,
ବି ଶାସ ଭି ତେର ବି ଷ ସବୁ ଭରି
ହୃଦୟକୁ ଦି अ ଚି ରି
କାହWକି ଏମି ତି ମି ଛ ସ"କକୁ
ଖାଲି ଟାେର ଦି अ େଯାଡି ,
ସା େହାଇ ଯଦି ଉପରକୁ ଉେଠ
ଉଠି ବାକୁ ହାତ ବଢା
ଖୁସି ଯଦି ଟିେକ େଦଇ ପାରି ବନି
େପମର ସୁତାଟି ଗଢ଼ା,
अନର ଖୁସିେର ଖୁସି େହେଲ ସି ନା
ପାଇବ ଜୀବେନ ଖୁସି
ପର ଖୁସି େଦଖି ଦାk କାମୁଡିେଲ
ପାରି ବନି େକେବ ହସି ।

କୁ ମାର େଲାେକଶ୍

େଗାରଡ଼ାପାଳ, େ଼ଢ,ାନାଳ, ଓଡ଼ି ଶା
୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯
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ମଁୁ େଯ ମାଟି କଳସୀ
େକେବ ମଁୁ अ;ୃଶ କଳସୀଟିଏ େହାଇ
ଗଡୁ ଥାଏ କାହାର ଦଶ ତୁ ଠେର
ପୁଣି େକେବ ମହୁର ସୁେରଇ େହାଇ
ମହକୁ ଥାଏ କାହାର ହାwିଶାଳେର
େବେଳ େବେଳ ଆ~ୁ ଳାଏ ବଷା ଜଳ ଛଡା
େମା ଭିତେର ଆଉ କି ଛି ନଥାଏ
ତାହାବି େକେବ ପଚw ରୁଦର ଉ\ାପେର
ବାuୀଭୁ ତ େହାଇଯାଏ
େକେବ ପୁଣି ଖwବି ଖwିତ େହାଇ
ଭାିଯାଏ ମୁହW
କାହାର େଗାଇଠା ମାଡେର
କାହାର ତୃ {ା େମ¤ାଇବାର ସପେର
େକେବ େକେବ ବସି ଥାଏ
ଜଳଛତ େଚାଉକି େର
େରାଜା ପwା

ମpିରର କା©େର ଥିବା ଚି ତ ଫଳକେର
େଶାଭା ପାଉଥାଏ େକେବ କଳାକି \ େହାଇ
ପୁଣି େକେବ ଚହଲୁ ଥାଏ ରୂପସୀ କାଖେର
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ସୁମଧୁର ପାଣି ଭାର େନଇ
ଠାକୁ ର ଘେର େକେବ ବସୁଥାଏ
ବାମଭାେଗ अଗପଜ
ୂ  େହାଇ
ପଥେମ ପଜ
ୂ ା ପାଇବାପାଇଁ
ଗେଣଶ, ଦି ତୀୟ ନାମ େନଇ
ପଜ
ୂ ା अେk , େଶଷେର ମଁୁ ବି ସଜନ ହୁଏ
 ମୂ\, ସେ
ମୂଣE ୟୀ
େକଉଁ ଏକ ନଦୀ ଗେଭ ଯାଇ
ମଁୁ ଏକ ମାଟି କଳସୀ
େମାର ପରିଚୟ ପରା ଏଇ
ମାଟି କଳସୀ େଟ େଯ ମୁହW
ପବି ତ କାଯଠୁ େନଇ
अକାଳ ବି େୟାଗେର ମଧ
ସବୁ ଠି େଯ େଲାଡ଼ା ମୁହW
େମାର ପରିଚୟ ପରା ଏଇ
ମାଟି କଳସୀେଟ େଯ ମୁହW
ମାଟି କଳସୀଟିଏ େଯ ମୁହW
ମାଟି କଳସୀଟିଏ େଯ ମୁହW
ପ$
ୂ  ାନp ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର
ମଧୁପାଟଣା, କଟକ
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କହି ବା ସହଜ େବାଲି
କହି ବା ସହଜ େବାଲି ତୁ
େମାେତ କହି େଦଲୁ ..
କହି େଦଲୁ େମାେତ ଭୁ ଲି ଯା...
ଭୁ ଲି ଯା...
ସହି ତ ପାରି ବୁ ତ େଦେଖଇ େଦ
େମା ବି ନା...
େମା ବି ନା ରହି ଯା...
କହି ବା ସହଜ େବାଲି ତୁ
କହି ତ େଦଲୁ ...
ନାଟକ କରନା...
ସହି ବା େଲାକ କି ତୁ
କି ବା ଜାଣୁ ସହି ବାର
ଯଣା...
କହି ତ େଦଲୁ
ସିE ତା ତି ପାଠୀ

ସମୟର ତାଳେର ରହି ଯା
କହି ବା ସହଜ େବାଲି
କହି ତ େଦଲୁ ...
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ନି େଜ ତ ଥେର
ଲୁ ହ ପି ଇ ପି ଇ ଜୀଇଁଯା
େମା ବି ନା... େମା ବି ନା ରହି ଯା...
ଭଲ ପାଇବାର ମାେନ ନୁ େହଁ େସଇ
ସମୟର ତାେଳ ତାେଳ
େପମ କରି ବ...
ଭଲ ପାଇବା େସଇ...
ଭଲ ପାଇବ େସଇ ହୃଦୟର ତାେଳ ତାେଳ
କହି ବା ସହଜ େବାଲି ତ
କହି େଦଲୁ ....
ଭଲ ପାଏ ନାଇଁ େବାଲି
ଲୁ ଚି ଚାପି ସହି ଯା...
ସାମଥ अଛି େବାଲି କହି
ଲୁ ହ ସବୁ ପି ଇ ପି ଇ
ହସି େଦଇ ଯା
ଦୁ ନି ଆ ସାମନାେର
କହି ବା ସହଜ େବାଲି ତୁ
କହି ତ େଦଲୁ େମାେତ
ସହି ଯା ଜୀବନର ତାେଳ ତାେଳ
ବୁ ଝି ତ ପାରିଲୁ ନି
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ମନର ଗହେନ ବସି
େଖାଜି ପାଇଲୁ ନି
ଭଲ ପାଇବାର
େସ अନୁ ଭବ...
କହି ବା ସହଜ େବାଲି
କହି ତ େଦଲି ଭିଜି ବା ମନା େବାଲି
କି m
ଭିେଜଇ େଦଇ ଗଲୁ େମାେତ
ନି େଜ ଥେର ଭିଜି କି େଦଖାଇ େଦଇଯା
େଦଖାଇ େଦଇ ଯା...
କହି ତ େଦଲୁ େମାେତ
ଛାଡ଼ି ଯି ବୁନି େବାଲି
ଆଜି େମାେତ ଛାଡ଼ି େଦଇ ଯା...
ଜୀବନର େଦାଛକି େର
ଏେକଲା ଏେକଲା
ବଷାେର ଭିେଜଇ େଦଇ ଯା
ଭିେଜଇ େଦଇ ଯା...
ସପନର େସୗଧ ଗେଢଇ େଦଇ
କହି େଦଲୁ ତୁ
ଭାିେଦଇ ଯା
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 367

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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େସ େସୗଧ ହW
ତୁ ରଖି ତା
େମାରି ଆତEା ବି ରାଜୁ ଥିବ
େସହି ସପନର େସୗଧେର
ପାରି ବୁନି ତୁ ଭାି
େତଣୁ କହି େଦଲୁ
ଭାିେଦଇ ଯା...
େତା ଜୀବନ ସଳି ତାେର
େମାେତ ଘି अ କରି
ଜାଳି ଥିଲୁ
ଏେବ ଲି େଭଇ େଦଇ ଯା
ଲି େଭଇ େଦଇ ଯା
ଭୁ ଲ୍ ଥିଲା େମାର
अବି ଶାସର ସଳି ତା େହାଇ
ଜଳି ଜଳି ଯି ବା
ବି ଶାସର ଆେଲାକ ପାଇଁ
ନି ଜକୁ ତାଗ କରି ବା
ଚାଲି ଯା ଏେବ ତୁ ଚାଲି ଯା....
କ େମାର ତ अପରି ମିତ
ସହି ତ େନଇ ପାରିବି
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 368

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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େହଇ ମଁୁ ପଥର
ତୁ କି m ହାରି ଯିବୁ
େହଇ ପଳାତକ
େମା ଜୀବନର...
ଶାkି ର କେପାତ େଦଲୁ ଉେଡ଼ଇ
ଏେବ ହସି ବା ମୁକୁତା େଦଲୁ ହେଜଇ
େତା ପରି କାପୁରୁଷର େହଇ
ମଁୁ କରି ଥିଲି ଭୁ ଲ୍...
ଏେବ ତୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ଚାହଁୁ
ଚାଲି ଯା...
େତା अବି ଶାସର ସଳି ତା େନଇ ଯା
ଚାଲି ଯା ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ
ନ ଆ େକେବ େମା
ମୁହଁକୁ େଫରି
अଭିମାନୀ େହାଇ ବଂଚି ଯିବି
ପଥର େହଇ ସହି ଯିବି
ଚାଲି ଯା ତୁ ଚାଲି ଯା...

ଖଲରୀ, ହୁଲୁ ରି ଶି«ା, अନୁ ଗୁଳ, ୭୫୯୧୨୨

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 369

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ପରିଚୟ
ତୁ େମ अଟ ଏକ ଦୃ ଢ଼ ବି ଶାସ େମା ପତି ଟି ମୁହୂ\ର
େମା ସୁ ଓ ଜାଗତ अବାର ମୁକସାeୀ
ତୁ n ବି ନା ମଁୁ अେଲାଡ଼ା ଏ ବି ଶାଳ ବି ଶେର...

ତୁ େମ अଟ ଏକ अଦୃ ଶ ଶoି େମା ସମୟ େରଖାର
େମା अkର ଆତEାର ନି ଯ ାସ ତୁ େମ,
ତୁ n ବି ନା ମଁୁ ନି ବା କ ଓ ନି ¬ିୟ...

ତୁ େମ अଟ ଏକ ଦି ବ ପୁରୁଷ େମା अତି ମାନସର
େମା ଜୀବନ ତ\ର ପରି ଚୟ ତୁ େମ
ତୁ n ବି ନା େମା ବ|ିବା ମୂଲହୀନ...

ତୁ େମ ଏକ ଚି ର ପାି େମା ଜନEଜନEର
େଶଷେର
ଦୀପକ କୁ ମାର ଦାଶ େହ ଗୁରୁ ତୁ େମ ମଳମୟ...
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ଶରତ େଗା
ତୁ ମ ଆଗମେନ,
ଉ,ିମାେର ଆଶାର ଆେଲାକ।
ମନ ଗହନର ନି ଭୃତ େକାଣରୁ
ମାସ ବଷ ଲୁ ଚି ଯାଏ, अତୀତ ଗୁହାେର, ଛପି ଯାଏ ସୁଖଦୁ ଃଖ,
ମୂହୁ\ ଗୁଡ଼ିକ ।
ତୁ ମ ଆଗମେନ େଦଖ, ବାଜି ଲାଣି ଶଂଖ ସାହାନାଇ,
ସ ାଗତର ଗୀତି ଗାଏ କାଶତwି ଫୁଲ ।
ନଈପଠା େସ ପାରିରୁ,
ବହି ଆେସ ଶୀତୁ ଆ ପବନ ।
 ଆକାେଶ େଯେହ,
ନି ମଳ
ଚକମକ ମୁoାର ସnାର।
ରୂେପଲି ଚpମାର अଭିସାରୀ ରୂପ।
ଫୁଲ ସବାରୀେର ବସି
ଆେସ ଶୀତରାଣୀ,
ରୀତା ମଲି କ

'ମା'ର ଆଗମନୀ ବାରତା େଯ, ଆଣି ।
ପତେର ପତେର େଦଖ
ହୀରାର ଟୁ କୁରା,
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ପାହାkି ଆ ପବନେର
ଶୀତର ଇଶାରା
ମାଆ'େମାର ଆସୁଛି ଏଥର
ମନେର ଉେଦକ ପୁଣି,
अସରkି ଆନpର ଧାରା
ଆଗାମୀ ସୂଚନା େଦଲାଣି ଆକାଶ, ଆଖି େର ତା'अସୁମାରୀ ସସି fୁ ନୀର,

ଆନpେର अଜାଡ଼ି ଦି अଇ।
ଶଂଖ ମହୁରୀ େଯ,ବଜାଏ ବାଦଲ,ବୁ କୁ ଫଟା ଆ\ନାଦ ,
ହରି େବାଲ ହୁଳହୁଳି େଯ ପକାkି
ଡାହୁକ, ସେ େଭକ।
ନଉକା ବାହାେନ ଆସି େବ କି ,େଦବୀ

କି ବା,ଗଜ ବାହାନେର,
ସ ାଗତର ଗୀତି ଗାଆkି ସରେବ
ହେ] ଧରି ପାରି ଜାତ।
ଶରତ େଗା, ତୁ େମ ଆସି େଲ,
ଫଗୁଣ ଆସି ବ।
ରହୀନ ହୃଦୟେର ର ଭରି େଦବ।
ଛpହରା ଏ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ଛpମୟ େହାଇ ନାଚି ଯିବ अଭି ସାରି କା ଟିଏ ସାଜି ।
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ଦର େପାଡ଼ା କାଠ
ଆଜି ରାତି େର
अକସE ାତ୍ ଯଦି .....
ବୁ ଢ଼ୀ େହଇ ଯାଏ
େଗାଲାପ ଗଛ....?

ସକାଳକୁ
ଥୁ¤ାଗଛର ଡାଳ ଖwକରୁ
ଝୁଲି ପଡି ଥିବ ତଳକୁ
ମଲା ପଜାପତି ....!!

अବି ଶାସୀର ହଳ ହଳ ଆଖି
ପଚାରି େବ ଏମି ତି େକମି ତି....?

ବାକେର େକମି ତି ମଲା
େଜାତି ର~ନ ମହାରଣା

ଯୁବ ପଜାପତି ??
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େସେତେବଳକୁ ତ
େମା' ବାuରୁ କ......
ଚୁ ଲି ମୁହଁରୁ କୁ ହୁଳୁ ଥିବା
ଖେw ଦର େପାଡା କାଠ !!

ସଜ ସକାଳ...
ଶEଶାନ ପରି ଦି ଶିବ....
ମି ଠା-ହସ...
ବି ଷ ବି ଷ ବାସି ବ !!

ଫୁଲ ନାହW....
ଖାଲି ହାତ !!
ହସି ବନି ...,ଚାହWବନି ?
େମାେତ ଭାରି ବାଧି ବ !!

ମୁଠାଏ ହସେର ତ
ଛ ମାଣ ଆଠ ଗୁ ଚାଷ....
େକେବ ହସଫୁଲ ଫୁେଟ
ଦୁ ଃଖ ତ େଦା' ଫସଲି
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ବଷ ବରମାସ !!

ଆଖି ବୁ ଜି କହି େଦବି ...
ତୁ ମ ରାଗ-ରୁଷା-ହସ ରହସ
ତେମ ପଢି ଛ କି ...
ବି ଭୁତି ଦା', େପମି କା ?
ଓଃ, ମ]୍ ଉପନାସ !!

ନେହେଲ େଗାବି p ଦାସ,
अମାବାସାର ଚp
କି , ରମାକାk, ଶୀରାଧାେର...
ବି ରହୀ ଚରିତ !!

େପମ େଗାେଟ
ର େବର ପଜାପତି
ନା, ବାସା-ଫୁଲ....?

ମନ େଗାେଟ
ମସଗୁଲ୍ ଜହରାତି
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ନା, ନି ଆଁଝୁଲ ??

ଆଖି େଗାେଟ
ରାତି 'ର ମଶାଲ୍......

ମଁୁ ପତ େଟ....
अଣ-ନି ଶାସୀ ଧାଉଁ ଥାଏ
ଗାଉଥାଏ ପୀତି 'ର କି ମୃତୁର ଗଜଲ୍ ??

େଜାତି ର~ନ ମହାରଣା,
ସି ଠାଳ, ନି ଆଳି , କଟକ,
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୮୮୫୭୪୪୮

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 376

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ମଧୁଛpା
ଶାବଣ ଆକାଶ

ବାଦେଲ ଚପଳା

ଢାଳୁ ଥିଲା ସି Ø ବାରି ,
େପମ ମpାକି ନୀ

ଝରୁଥିଲା ତୁ ମ

ତନୁ କୁ ମୁକୁଳା କରି ॥
ଝରଝର େହାଇ

ପୀରତି ଝରଣା

ଗାଉଥିଲା େପମ ଗୀତି ,
ଡଉଲ ଡାଉଲ

ଚp ବଦନଟା

ଓେଠ ଭରି ଥିଲା ତାତି ॥
ବeର ଦୁ pୁ ଭି

ହାତ ଠାରୁଥିଲା

େକାମଳ ପରଶ ପାଇଁ,
େଗାଲାପୀ ଓଠେର

େପମ अଗି ଥିଲା

ମନ ଯଉବନ େଡଇଁ ॥
ଆଖି ଠାେର ତୁ ମ

ବରଷାର ଛି ଟା

ହାତ ଠାେର େପମ ଶର,
େଗୖ ାରାଂଗ ଚରଣ
େବଉରା

େଗୖାର ତନୁ ତୁ ମ

अମରାବତୀ େଯ

େଶାଭାେର ଯମୁନା ତୀର ॥
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େପମ ପାରି ଜାତ

ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହେସ,
େଦହ ଉପବନ

େପମ କୁ ଂଜବନ

ରଜନୀଗfାର ବାେସ ॥
କଟି େମଖଳାରୁ

 ି ଣୀ
କାମ ନି ଝର

ସେତ େବୖ ତରଣୀ ଧାର,
ନାଭି ପେଦଶର

କାମନା ଭଉଁରୀ

େପମି କର ପଟୁ ଆର ॥
ମଧୁଛpା ତୁ େମ

କାମ ଛେp ନାଚି

ନୂ ପୁରର ତାେଳ ତାେଳ,
ସଜାଡି ବସି ଛ

ସପନର େବଦୀ

ଆହା କି ଉଲାସ େଭାେଳ ॥

ଶି eକ, କୁ ଲି ଆମାଲ ଉ ବି ଦାଳୟ, ଓଡ଼ି ଶା
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କଲମ
ବି ଚିତ ଏଇ ଦୁ ନି ଆେର
ଭାବନା େକେତ ଥାଇ ପାେର
କଲମ ଥିେଲ େମା ସାଥିେର
ସବୁ ପୁଣି ମଁୁ େଲଖିପାେର....(୧)

େମା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ କି ଛି
ଏପରି ମି ତେଟ ପାଇଛି
ଯାହାକୁ େନଇ ମଁୁ ବ|ିଛି
ଇଏ ତ େମାର ହସଖୁସି....(୨)

ମଁୁ େଯେବ ନି ରଳାେର ଥାଏ
अେନକ କଥା ଭାବି ଯାଏ
କଲମ େମାର ସାଥି ହୁଏ
ତା ପାଇଁ ମଁୁ େଲଖି ପକାଏ....(୩)
अଜୟ କୁ ମାର
େବେହରା

ଏଇତ େମାର ପି ୟ ମି ତ
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େଲେଖ ମଁୁ ଜାହାପାଇଁ ପତ
ତାହା ତ ସମାଜର ଚି ତ
କଲମ ଗେଢ େମା ଚରି ତ....(୪)

अକୁ ହା କଥା େଲେଖ ମୁହW
ତାହା ପୁଣି କଲମ ପାଇଁ
ଏପରି ମି ତ ପାଇବି ନାହW
ଧନ ମଁୁ ଆଜି େତାରି ପାଇଁ....(୫)

ସମାଜର ସୁଖ, ଦୁ ଃଖ େର
କଲମ ଥାଏ େମା ହାତେର
କାହାକୁ କି ଛି ନ କହି େର
ଖୁସିେର ମଁୁ େଲଖି ଚାେଲେର....(୬)

ବଳ ପୁଣି ଇଏ େମାହର
କରି କି ପାରିବି ମଁୁ ପର
େମା ହୃେଦ େଯ କରିଛି ଘର
ପି ୟବfୁ କଲମ େମାର....(୭)
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େଯଉଁ କଥା କହି ନ ହୁଏ
କଲେମ ପୁଣି େଲଖି ହୁଏ
ସଭି,ର ଭରସା ସି ଏ
ସୁେଖ ଦୁ ଃେଖ ସାଥିେର ଥାଏ....(୮)

େତାହରି ପାଇଁ ସବୁ କି ଛି
ସହଜେର େଲଖି େହଉଛି
ସମୟ ତ ବି ତି ଯାଉଛି
ତେତ ମଁୁ େସଲୁ ଟ କରୁଛି ....(୯)

େମା ସାେଥ ତୁ ରହି ଥାଆ
େମା ସୁେଖ ସୁଖୀ େହଉଥାଆ
େମା ଦୁ ଃେଖ ଦୁ ଃଖି େହଉଥାଆ
ନି ତି ତୁ େଲଖି ଚାଲି ଥାଆ....(୧୦)

େମାରଡ଼ା, ମୟର
ୂ ଭ~।।
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ତି ତଲିର ମୃତୁ ପେର
ମଁୁ କହି ଥିଲିନା
ଦି ଚାରିଦି ନ ତେଳ
ତି ତଲି ମରି ହଜି ଗଲାପେର
ନି େ ସଁ ବାଳୁ ଆ େହାଇ
ନୂ ଆ ଜନE େନବ....
େଦଖୁନ... େଦଖ
ତି ତଲି ବାତାର ଶୁି ଯାଇନି
େକମି ତି େସ अଲାଜୁ କ
ତାwବ ରଚୁ ଛି
ଆf ଓଡ଼ି ଶାସୀମାk
ବୋପସାଗର ଉପକୂଳ
ଘନ ଜନବସତି
ସହରବଜାର େeତଖମାର
ପୁଣି ପଜ
ୂ ାପାବଣର
ଏଇ ମହାଘ ସମୟର
ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ େବଳାକୁ
ଡଃ ଆେଲାକ କୁ ମାର
ରାୟ

अଣ େଦଖାକରି .......
ଜଳର ଲଗାତାର ପହାରେର
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ଏପରି କି ଯୁଧି.ିର ମୁwିଆ
ପରାହତ... ପଦାନତ
ପଶାସନ ବି ଚଳି ତ
]nିଭୁ ତ ସଚରାଚର
ତି ତଲି ର ଶୁି ଯାଇନି
ମହାବନା ରୂପ େନଇ େସ
अଜସ ଗିଳୁଛି

େଗାେଟ ବଡ଼ अଜଗର ସେତ......
ଭୀଷଣ ବନାର ପେକାପ
ଜନପଦ ରା]ାଘାଟ କାନନ େକଦାର
ବି ଧ]..... ବି ଖwିତ
ମୃତାହତ ସଂଖା ଲ^ଛି
ଦୁ ଃଖର ବୟସ ବଢୁ ଥିବା ପରି ...
ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣିର
ରୀତି ମତ ପତି େଯାଗିତା
ନଈର ଉପର ମୁwରୁ
ତଳମୁw ତି େକାଣଭୂ ମି
ଜଳପାବି ତ... ବୃ ହତ ଜଳାଶୟ
ସବତ ଜଳର ଗଗନେଭଦି
ଉଛାସ ରଣହୁ,ାର.....
ଜଗତସି ଂହପୁର, େମା: ୯୪୩୭୦୬୮୦୦୩
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ଜୀବନର ବତ
ଶତ ଶତା¨ୀର ସkାନ ଆେମ,
ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଯାତୀ 
େକାଟି କେର ଉgୁଳାଇ ଆେମ,
େତାଳି ବା ବି ଜୟ ଗୀତି 
ସୃି ବୁ କୁ େର ଭରି େଦବା ଆେମ ,
ପୀତି ର ମଧୁ ବନା 
ନୂ ତନ ଗେନ୍ଧ ନବୀନ ଛେp,
ଧରଣୀ େହାଇବ ଧନା 
ଶୁଭ ପଭାତେର କରିବା ଶପଥ
ମଣିଷ େସବା ଜୀବନ ବତ,
େସହ ପରେଶ ମମତା ବfେନ 
ସଭW,ୁ େଦବାେର ନୂ ଆ ଶପଥ,
ମରୁବୁ କୁ ପେର ସରଜି ବା ଆେମ 
ଶସ ଶାମଳା ଜନମ ଭୁ ଇଁ,
ରତି ରଂଜନ ମହାରଣା

ଉଠି ବ ସୁନୀଳ ଆକାଶ ଛୁଇଁ 
ସି ଠାେଳା, ନି ଆଳି , କଟକ, େମା-୯୭୭୬୧୧୧୯୭୧
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ସରକାର, ମଦ ଚିkା
ନି ଶା ନି ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ
ମାତି ଛkି ଯୁବ ବାହି ନୀ ଭାଇ
ଗଁା ରା]ାେର େସାଗାନ େଦଇ
ମଦ ଛାଡ଼ି ବା ଆଉ ପି ଇବା ନାହW
କହୁଥିେଲ ମାଇକି ଲେଗଇ
ସରକାର ପୁଣି େଦଇଥିେଲ ଗ~ି, େଟାପି
ଖାଦ,ପାନୀୟ ଆଉ अନାନ ପାଇଁ
େକେତ ରାଜସ େଦେଲ ଉଡ଼ାଇ
ଯଦି ଏେତ ଚି kା ତୁ ମ ଆମ ପାଇଁ
ମଦ ଭାଟି ସବୁ ବp କରୁନ
ଆେପ ଆେପ ଯି େବ ମଦୁ ଆ ଉେଭଇ

କଦମପାଳ, ଯାଜପୁର

ବୀେରp କୁ ମାର ପଧାନ
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ସମପଣ
ଥେର ନି ଜକୁ ସମପ ସାରି ଲା ପେର
ଆଉ କଣ ବାକି ରେହ େଯ
अତୀତକୁ ବ\ମାନେର ମି େଶଇ
ଯାହା ଖାଲି େଭାଗିବା କଥା

େଯେବଠୁ ଜାଣିଛ
େଦଖୁଛି ତମ ଭଲ ପାଇବାକୁ
अହରହ ପାଇଛି େମା ସ ପ ଆଉ ଜୀବନେର
अନୁ ଭବ କରି ଛି େମା ଭିତେର ତମକୁ 

ଏେବ ନି ଜକୁ ତମର କରି
ସମପ େଦବାର େବଳ
େଯଉଁଠି ମଁୁ ଆଉ ମଁୁ ନାଇଁ
ମଁୁ କୁ ଛାଡ଼ି ଲା ପେର
ସି ଦାନp ବାରିକ ଯାହା ବାକି ରହି ଗଲା

େକବଳ ଆମର
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ବହୁତ ଜାଣିଲି ଏେବ ନି ଜକୁ ହେଜଇ
ତମକୁ େଖାଜି ବାର େବଳ

ଏେବ ଖାଲି ତମ େପମ अେପମ ଭାବ अଭାବ
ସବୁ ଦୁ ଃଖ ହସ ଖୁସି ସବୁ କି ଛି
ନି େଜ େଭାଗିବାର େବଳ

ତମକୁ ନି ଜର ଭାବି ସାରି ଲା ପେର
ଯାହା ଚାହଁ अନାୟାସେର କରି ପାର
ତମ ଇgା
େମାେତ ସରାଗେର େତାଳି େନଇପାର
କୁ ଦି ଯାଇପାର କି ଆେଡ଼ଇ ଯାଇପାର
ଯାହା ଇgା କର
ମଁୁ କି ଛି କହି ବିନି କି ଭାବି ବିନି
ଯାହା ଠି କ୍ ଲାଗିବ କର
ମଁୁ ରହି ବି ଛାଇ େହାଇ ତମର
ନ େହେଲ ଭାବି ବି େନଇପାର ପଥର
ନି ଜ ଇgା ମୁତାବକ ରୂପ େଦଇପାର
ସବୁ କି ଛି ଚୁ ପଚାପ୍ ସହି ଯିବି
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ପାେଖ ପାେଖ ତମ ଥିବି
ମଁୁ ଆଉ ପାରି ବିନି
ଏେବ ଭାବି ବା ପାଳି ତମର

ଏ େପମ େଦହଜ ନୁ େହଁ େଯ
େଦହଟିଏ େଖାଜାପଡ଼ି ବ
େପମକୁ େଭାଗିବା ପାଇଁ
ଏ େପମ ତ ମାନସି କ
ତମ ଉପିତି ଟିଏ ଯେଥ
େସ ସ େଦହେର େହଉ अବା େମା ମନ ମpିରେର
େଭାଗୁଥିବି अହରହ ସବୁ ଦି ନ
ତମ ଖାଲି ପଣକୁ ତମ ସE ତି ଆଉ
କଥା େହେଲ अ¤ୁନଥିବା େସ अେଫରା ସମୟକୁ
େସତି କି ହW ଯେଥ ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ
ପାି େମାର େଲାଡ଼ା ନାହW
କାରଣ अପାି ହW େପମ
ଯାହା େମାେତ ଆଉ अଛପା ନାହW
ଗା/େପା : ଝୁ"ୁ ରା, େକpୁ ଝର ଜି ଲା, ୭୫୮୦୩୧, ଓଡ଼ି ଶା

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 388

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ହୃଦୟର ଶନ
ୂ ାନ
ମରୁଭୂ ମି ସମ ମନେର େମାହର
େଖଳି ଥିଲା ଜଳଧାରା
अଜଣା ରାଇଜୁ େଯେବ ଆସି ଥିଲା
େମା ମନେର अପସରା
ମନ ଇଲାକାେର ପଶି ଥିଲା ସି ଏ
ମାଗି ବି ନା अନୁ ମତି
ହୃଦୟେର େମାର କରି ଥିଲା ଘର
ଭରି େଦଇ ମି ଠା ପୀତି 
ମନେର ଆସି ଲା ଜୁ ଆରର ମାଳା
ହୃଦେୟ େପମ ତର
ବଦଳି ଗଲା େମା ଜୀବନର ପଥ
ଭରିଗଲା ସର
अତି କାk େହଲା ଦି ବସ ରଜନୀ
ମଧୁର େସ ଆଳାପେର
ସୁଶାk କୁ ମାର ଧଳ

ଭାବି ଥିଲି ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବି
ହୃଦୟର ସି fୁକେର
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

େହେଲ
अଦି ନିଆ େମଘ ଆସି ଲା ଜୀବେନ

ଭାିେଦଲା ସ ପ େମାର

अପସରା େମାର अପସରି ଗଲା
ଏଇ ଜୀବନରୁ େମାର
ଚାଲି ଗଲା ସି ଏ ଏଇ ଜୀବନରୁ
ପଛକୁ ଚାହWଲା ନାହW
अଧାବାେଟ େମାେତ ଏକା କରି େଦଲା
ବି ରହ ଯଣା େଦଇ
अମାବାସା ଭରା ଏଇ େମା ଜୀବନ
େକମି ତି ପାରି ବି ରହି
ହୃଦୟେର େମାର ଶନ
ୂ ାନ ତାର
ଭରି ମଁୁ ପାରିବି ନାହW
ଜୟkରା, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
୭୫୫୦୦୭
ଭାମଭାଷ : ୮୩୩୮୯୩୪୫୨୭
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ସାେମଳ
ନାହW େଖଳକୁ ଦ ନାହW ସାେମଳ
ନାହW େସ ପରିଭମଣ ରାତି
ତଥାପି େଖାଜୁ ଛି େସ ପି ଲାଦି ନ
ମେନ ପେଡ େତା ସE ତି ।।

ସା େମଳେର ଚହଟୁ ନି ବାସ
ଭୁ ଲି ପାରୁନି େସ ରାତ
ଆଉ କାହା ସାେଥ ମନ ପେୂ ର ନାହW
େଖାେଜ ମଁୁ ତେତ ମି ତ ।।

େକେବ ତୁ େଫରି ବୁ େମା ପାେଖ
ବସି अଛି ବାଟ ଚାହW
ସା ସାଥି େମଳେର ତେତ ପାଏ ନାହW
େଦେଖ ସମ], ମୁହଁ ମୁହW ।।
ସୁଶାk କୁ ମାର ଦାସ

ସୁଦୂର ଦୁ ନି ଆକୁ ଚାଲି ଗଲୁ ତୁ
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ପାଉ ନାହW େଦଖି ଆଖି େମାର
ବfୁ ର ବfନ ବfୁ ତା ଖାତାେର
କରିଗଲୁ ତୁ ମେତ ପର ।।

ସ ପକୁ ଭାବି ନି େକେବ ମରୀଚି କା
ଲାେଗ ଦି େନ ସତ େହବ
ପଭୁ ଜଗନ ାଥ ଡାକ େମା ଶୁଣିେବ
ସୁରଜ ଆସି ପୁଣି ବାହୁଡି ବ ।।

"ଇତି "
େତାର ପି ୟ ବfୁ
'ସୁଶାk'

ନାଲେକାନଗର, अନୁ େଗାଳ
ଭାମଭାଷ : ୭୮୭୩୫୬୨୨୮୧
ଇେମଲ୍ : susantagudu143@gmail.com
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ଭିନ ଏକ ବୃ e
ସମୟ ନଈର ନି ଜନ
 ଶଯାେର
ମଁୁ ଏକ ନି ସଂଗ ବୃ e
େସାତର ପଭାେବ ରହି ଛି ଏକାକୀ
ନି ଜକୁ କରି ମଁୁ ଦe।

ଦି ନ ପେର ରାତି ରାତି ପେର ଦି ନ
ବଦେଳ ସମୟ ଗତି
ସୁଖର କି ରଣ ଛୁ ଁ ଏନା େମା େଦେହ
ଦୁ ଃଖେର ମେର ମଁୁ ନି ତି

अନ ଖୁସି େଦଖି ମନ ପୁରିଯାଏ
ଦୁ ଃଖ ବି କpାଏ େମାେତ
ଆଖିରୁ େଲାତକ ଝରି ଯିବ କାେଳ
େସ ଲାଗି ନୀରବ ସେତ।
ସାଗର ପଧାନ
ପeୀ ନୀଡ଼ ବାେf ଝଡ ବତାସ େର
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େମା େଦେହ ରହି ବା ପାଇଁ
ଝଡ ଥମି ଗେଲ ଦୁ େର ଉଡି ଯାଏ
େଦଖା ତାର ମି େଳ ନାହW।

ପୀତି ଫଗୁଣର ପରେଶ େମା अେ
େକେତ ଫୁଲ ଉ,ି ମା େର
ପତ ଝଡା େଦଲା ଫୁଲ ମରି ଗଲା
ମନ େମାର ଝୁରି ମେର।

କାହାକୁ କହି ବି କି ଏ ବା ଶୁଣିବ
େସ ପାଇଁ ରେହ ନୀରବ
ଡର ଲାେଗ କାେଳ ସବୁ ନି ଜ େଲାକ
କାଟି େଦେବ େମା ଠୁ ଭାବ।

ନି ଦାଘ ନି ଆଁ ଜାଳି ଦି ଏ େମାେତ
ଜଳୁ ଛି ଆପଣା ଘର
କାହାକୁ ନି ଜର କହି ବାଠୁ ଭଲ
ନି େଜ ହW େହବି ନି ଜର।
ଗଂଜାମ, ୯୧୨୪୭୭୬୨୮୭
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ଷ କଥା
ଷ अଟଇ ଆମରି ଦାମ
କଥା କଥାେର ଫୁଟାଏ ବମ ।।

ସବୁ ଠୁ ଭଲ ଜଗି ବସି ବା ନି ଜରି ଜାଗା
ଷ େବକେର କି ଏ େସ େଦବ ପଘା ।।

ଦାମ ବଇଜk କରି େବ େଖଳ
ଖରାପ ପଡି ବ କି ପାwିୟା ର େବଳ ।।

ସିE ତ ହାସ େଦେଲଣି େଦଖି ଧରମା ଦାସ
ଇସାରାେର କୁ ହkି ଭାଇ ଏଠି କି ଆସ ।।

ଆମ ଦଳେର ନାଇ ବାଛ ବି ଚାର
ତୁ େମ ଦୁ ଇ ଆମ ନି ଜର ।।
ରାେଜp ଗିରି
ମି ଶି ଧରି ବା ହାେତ ପଦମ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 395

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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କହି େବାଲି ବା େତଲ େହବ କअମ ।।

ଶୁଣି ଚି ଇଁକି ଉଠି େଲ ଦାମ
େକମk କରି ବି ତ ସହ କାମ ।।

େମା ମୁେଖ ଖାଲି ବି ଜୁର ନାମ
ଇgା ଥିଲା େହବାକୁ ନବୀନର ଡାହାଣ ବାମ ।।

ସବୁ ସାଇଲା େସ ରାମେକା େଟାକା
ଏକାକୀ େବାଲାଇଲା bjd େବାପା ।।

ଆମ ସୁପରି ମ ବଜାkି ତାଳି
େଯେବ ମେତ ପେଡ ଗାଳି ।।

କାହାକୁ କହି ବି ମରମ କଥା
େଯାଉଠି ହାତ େଦଲି େସଇଠି ବଥା ।।

ଯି ଏ ଯାହା କହୁ କି ଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହW
ପାରାଦୀପି ରୁ ଲଢି ବି ମୁହW ।।
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କହି େବାଲି ବି ଦୁ ରୁନୀତି କଥା
େସ ବାହEଣ ହଉ ବା େନତା ।।

େହ ଦାମ ବାବୁ ରହି ଲା ରାଣ
ଶି eକ, କଥା ତୁ w କୁ ଆଣ ।।

ନବୀନ କାନେର ବାଜୁ ବାଣ
ଶାkି ପାଇେବ ଶି eକ ଗଣ ।।

େଭାଗରାଇ , ବାେଲଶର
ଶି eକ ଶି eା ମହାବି ଦାଳୟ , ବାେଲଶର ।
ଦୂ ରଭାଷ-୭୮୭୩୫୭୦୯୩୮

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 397

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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କି ଛି ଲୁ ହ ଛାତି ତେଳ
କି ଛି ଲୁ ହ ଛାତି ତେଳ େହାଇଛି ପଥର,
ଆଉ କି ଛି अଛି ଆଖି ପଲକେର.
ଝରି ଯିବା ପାଇଁ ତା କୁ अନୁ ମତି ନାହW,
ସE ତି କାେଳ ଭାସି ଯିବ େସ ଲୁ ହେର.
ସହି ବାର ସoି ସରି ଆସି ଲାଣି ସି ନା,
ଯଣା ତ अସରkି ନାହW ତାର େଶଷ.
ଭାେଗ ଯଦି େଲଖା ଦୁ ଃଖ ସହି ବାର,
ଖୁସି ପାଇଁ େମାର ନାହW अବେଶାଷ.
ମାଗି ଥିଲି ଟିେକ ହସ େମା ସୁଖିଲା ଓଠେର,
ସମୟ ତ େଦଲା ଆଣି ଲୁ ହର ଶାବଣ.
ବୁ ଣି ଖି ଲି ସ ପ କି ଛି କନାର ବଗିଚାେର,
େହେଲ ଆଜି ସ ପ େହଲା େମା ପାଇଁ ଫଗୁଣ.
ଦି ବା ସ ପ େଦଖି କି ଲାଭ େଯ अଛି କୁ ହ,
अକାରେଣ ଏ ଆଖିେର ଭରି େଦବ ଲୁ ହ.
େସୗମର~ନ ସ ାଇଁ

ତଥାପି ଏ ମନ େକେବ ମାେନ ନାହW କି ଛି,
ଢାଳି ବାେର ବ] ଯଣା ନି ଆଁେର ଘି अ.....
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କଲମ
ଡାoର ହାତେର ଟିକିଏ ଭୂ ଲ୍ କେଲ ଔଷଧ ବନାନ
େରାଗୀଟି ହରାଏ ତା’ର ଜୀବନ

ଓକି ଲ୍ ହାତେର ଭୂ ଲେର ଦ]ଖତ କରି େଲ
ନି େqାଷ ବି ଫାଶୀ ଖୁ¤େର ଝୁେଲ

ସା^ାଦି କ ହାତେର ଭୂ ଲ ଖବର େଦେଲ ଛପାଇ
ହି ଂସା ହଣାକଟାେର େଦଶ ଜଳଇ

ଛାତ ହାତେର ପରୀeାେର େଲଖି ଭୂ ଲ୍ ଉ\ର
ଡଃ ାେନଶର ମିଶ ଭବି ଷତ ତା’ର ହୁଏ େବକାର
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କବି ହାତେର अeର ଆଖି ରୁ ଝରାଏ ଲୁ ହ
େକେତେବେଳ େପାେଛ ହୃଦୟ େକାହ

କଲମର ବାି ସାରା ବି ଶେର
େସଇ ବି ବ|ାଏ େସଇ ତ ମାେର
କଲମଟି ଯାହା ହାତେର ଥାଉ
ଉପଯୁo ବବହାର େସ ପାଉ
ଜନମନ େହବ ସୁଖ ସରସ
ମୁଖେର ଫୁଟିବ ଆନp ହସ

୪୯/୫/ଏଚ୍, କାଲ୍ ମାÅ ସରଣୀ, େକଦାରପୁର
େକାଲକାତା - ୭୦୦୦୨୩
ଭାମଭାଷ : ୦୮୯୧୦୨୨୩୮୧୪
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

କାହW
ପା|ବଷ ପେର

ମୃଣEୟୀର ଆଖି

କାହW କଲା ଆମଣ
ପାଦେର ଘୁୁର ବାfିବାକୁ କାହW
କହି ଥିଲା ପତି eଣ [୧]
ନୁ େହଁ ମଁୁ ନ\କ ତଥାପି ବୁ ଝି ଲି
ନ\କୀର ଭାବର
ପାଦେର ବାfିଲି ଘୁୁର େଯାଡ଼ି କୁ
କହୁଥିଲା ଆଖି େପମ [୨]
ଘୁୁର ଶ¨େର

େପମ ଥିଲା ନା

ଥିଲା ଖାଲି ସ ାଥ ମନ
ହୃଦୟଟା ତା’ର

अfାରି ନାୟି କା

ନଁା କାହW େଦଲି ଜହ  [୩]
େଫେରଇଲା େଯେବ

ଘୁୁର େଯାଡ଼ି କୁ

ହାେତ େନଲା ହାତ ଟାଣି
େଗାଲାପୀ ଓଢ଼ଣୀ ବେଜଇଲା କାହW
େଦେହ େମାର ଜାଣି ଜାଣି [୪]

ରାମ କଲତା

ଡୁ ୁରି ପାଲି , ବଲାଡ଼ି , ସୁବ$ପୁର
ଭାମଭାଷ : ୭୭୫୨୦୮୯୧୬୫
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େହ ତେମ
ପି ୟତମ କେହ...

େହ ତେମ!!!
କାହW ଆସ େମା ଆଖିର
अfାର ସ ପେର
ଆଉ ଭରିଦି अ େମା ମେନ
अସୁମାରୀ ଖୁସି
ପୁଣି ଚାଲି ଯାअ ଛାଡ଼ି
ପର କରି େମାେତ
ଆଉ ଦି अନାହW ଧରା
ସେତ େଯମି ତି ତେମ
ଏ ନୀଳ ଆକାଶେର
େଗାେଟ ଶୁଭପରୀ

ପ$
ୂ  ଚp ରଣା

େହ ତେମ!!!
କ’ଣ ସତେର ତେମ
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େମା ହୃଦୟେର କରିବ ଘର
ମେତ ତେମ କରି ବ ନି ଜର
ଆଉ େଦବ େଗାେଟ ସ ାମୀର अଧି କାର
ଆଜି କୁ ହ େମା ହାତେର ହାତ ରଖି
ଆଉ ଭରିଦି अ େମା ମେନ
େମ|ାଏ ବି ଶାସ
େଯମି ତି ଏ ବି ଶାସକୁ
କରି େବନି େକହି ପରି ହାସ

ପି ୟା କେହ...

େହ ତେମ!!!
ସାଇତି ରଖିଛି ଏ ମନକୁ ମଁୁ
ଖାସ୍ ତମରି ପାଇଁ
େମା ହୃଦୟ କା©େର
େଲଖା अଛି ତୁ ମର ନଁା
େମା ଆଖିର ପତି ପଲକେର
ଝଲକି ଯାଉଛ
ତେମ ପି ୟତମ
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ଆଉ ଇgାନାହW ରହି ବାକୁ ଏକା
େନଇଯାअ ସାଥି େମାେତ ତୁ ମ ସାେଥ

େହ ତେମ!!!
ଭରିଦି अ େମା ସି ©ିେର
େଟାପାଏ ସି pୁର
ଆଉ ପି fାଇ ଦି अ େମା ହେ]
ଦୁ ଇପଟ ଶା
େମା ମଥାେର ଦି अ ଉତୁ ରୁଣୀ
ସେଜଇ ଦି अ େମାେତ ବଧ ୂ େବଶେର
ମେତ ଗହଣ କର ତେମ ପତ ୀ ରୂପେର
ମେତ କର ଆଲି ନ
ଆନpେର ବି ତିଯିବ ଆମ ଏ ଜୀବନ

ହାଟସି ଂହାପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୮୮୭୨୯୦୭୦୮୬
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ଆମ ଗଁା
ଜନE େମାର
ଏ ଗଁା ମାଟିେର
ଭାଷା, େସହ, ପୀତି
େସଥିପାଇଁ
ଭରପର
ୂ
େମା ହୃଦୟ ଭିତେର
ଗଁା େମାର ସଗଠୁ ସୁpର
ତା’େକାଠ େପାଖରୀ
ଶି ବମpିର
ଗଁା ମଝି େର ଠାକୁ ରାଣୀ େeତପାଳ
ସେତ अବା
ଆଶା ଓ ଭରସା
ଆମ ଜୀବନ ଚଉହଦୀର
ଗଁାର अନତି ଦୂ େର
ପଭାତି ମ~ରୀ ଦୁ ଃଖହାରି ଣୀ ମଁା ତାରି ଣୀ
େବେହରା

ସଦା ଜାଗତ
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ଆମ େସହ େପମ ଭାଇଚାରାର
େମା ଗଁା ମାଟି ସବୁ ଠୁ ସୁpର
ନି ଃସ\ ଭଲପାଇବା
ପର
ୂ ି ରହି ଛି ଏଠି
ସୁଖ अବା ଦୁ ଃଖ
ବା¤ି ନି अkି
ସଭିଏଁ େହାଇ ଏକାଠି 

ଶି eୟି ତୀ, ପକ ଉ ପାଥମି କ ବି ଦାଳୟ
ମଳାସପଦର, ଜି ଲୁwି, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ି ଶା
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ନି ଶା
ଏଠି ସମେ]
ନି ଶାଗ]
କି ଏ ମଦର ନି ଶାେର
ମତୁ ଆଲା ତ
କି ଏ େପମ, େଦହ, େଯୗତୁ କ
ନି ଶାେର ପାଗଳ
ପୁଣି କି ଏ ଖାଇବାର, ପାଇବାର
ସାଇତି ବାର ନି ଶାେର
ଜୀବନ ବି ତାଇ େଦଇଛି ତ
କି ଏ ବ|ିବାର ନି ଶାେର
ଯୁ କରି ଚାଲି ଛି
ମଁୁ ବି ନି ଶାେର ବ|ିଛି
ଆଉ ନି ଶାର ସାମାଜେର
ସମାଟର अଭିନୟ କରୁଛି 

ଚି ନEୟ କୁ ମାର େବବ\ା

ସ"ାଦକ, େଲାହରାଖwି ସାହି ତ ସଂସଦ
ଆର.ସି .େରାଡ଼, ଦୁ ଗାମwପ ନି କଟ
ଭ~ନଗର, ୭୬୧୧୨୬, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ି ଶା,
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୭୦୪୬୦୫୭

ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 407

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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େହ େଗାପାଳ
େଗାପାଳ େଗା ତୁ ମ
ଓଠର ହସେର
ଭରି ଯାଏ େମା ସକାଳ
େଗାପାଳ େଗା ତୁ ମ
େଚାରା ଚାହାଣୀେର
େହାଇଯାଏ ମଁୁ अଧି ର
ଆନp ଆସି ଛ
ଫୁଗଣ ସ~େର
ଦୁ ଃଖଭରା ଲୁ ହ େନଇ
ତୁ େମ ବି ଆସି ଛ
ଶୀତୁ ଆ ରାତି େର
େପମପଜ
ୂ ାଫୁଲ େହାଇ
ଜୀବନ ଜ~ାେଳ
ଉଡ଼kା କା©େର
ପତି ମା ଓଝା

ଆ,ିେଦଲି ଚି ତ ତୁ େମ
େମା ଆଖି ସ ପ
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ଜୀଇଁବା ପଯk
ତୁ ମକୁ ପଜ
ୂ ି ବି ମେନ
େକମି ତି ପଜ
ୂ ି ବି
ମ ତ ଜାଣିନି
େହ େମା େଗାପାଳ ବଲଭ!
କେ େମାର ବସି
ମ କହି ଦିअ
େଦଇଯାअ ପୀତି ଭାବ
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ମଁା’, ହାତର ରfନ
େସୗଭାଗେର ଆସାଦ ହୁଏ ମଁା, ହାତର ରfନ,
ଏହି ଖାଦ େଯ ମମତାର अକାଟ ବfନ
ନାନା େରାେଷଇର ନାନା ସାଦ,
ଜି ହାର ଏହି ପବ अନ ପ$
ୂ  ା େଦବୀ,ର ଆଶୀବାଦ

ଖାଦେର ଆବଶକ ବି ଭିନ ରୁêି କର ରସ,
ତା’େହେଲ ଆସି ବ ଜୀବନେର ନି ତ ନବରସ

ମାଆ, ହାତ ପରଷା େଭାଜନ ସୁଧାମୟୀ ସେବାଷଧୀ,
ଦୂ େରଇ ରହି ବ ଆପଣ,ଠାରୁ ସମ] େରାଗବାଧି 

େସବନ କରି ବାକୁ ମି ଳିଲା ଭିନ ଭିନ ବ~ନ,
ସ ାଦ ନ କରୁ କରୁ ମି ଳିଲା ମେନା ମେନାର~ନ

ଶୀରାଜେଶଖର
ସି ‘ଚି ମା’

ମାତା ରାfkି ନି ରkର अନk ରୁêି ,
ସବଦାତା, ହାwିଶାଳେର ବି ଦମାନ ଶୁଭତା ଶୁଚି
ମଧାନ େବେଳ ଶୀ ଜୀଉ,ୁ ପ]ୁତ କରkି अ$େଭାଗ,
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ପସାଦ ଗହଣ अନkର ମହାପଭୁ , ସାମି ପକୁ କରି ଲୁ ଉପେଭାଗ

ମଁା’, ବଢ଼ା अନ େର ଥାଏ ପୀତି ପେମାଦି ତ,
କେହଇ,ୁ ବହୁ ପି ୟ ଯେଶାଦା ମାତା, ହ]ର ନବନୀତ

େକମି ତି ଗଢ଼ି େଲ ଦୀପାକାର ପରି ବଡ଼ି ,
ମpହାସ ସହ ବାଢ଼ି େଲ ପୁଣି ସkତି , ମନ ପସpକୁ ପଢ଼ି 

ମାତାଶୀ,ୁ ମି େଳନି ପାକକାଯରୁ େକୗଣସି ଦି ନ अବକାଶ,
ମୃଦୁହାସ ରଖି େକେବ ହୁअkି ନି ନି ରାଶ

ଭୂ େଦବୀ ବସୁfରା ହଳଧର ଶମି କ କରkି େଭାଜ ସାମଗୀ ଉ¡ାଦନେର େଯାଗଦାନ,
ପତି ନି ବାସର ସାପଦ ଆହାର ମାତୃ େଦବୀ,ର अବଦାନ

ମାଆ, ମମତା ମାତୃ ନpନ, ସବଶoିର େସାତ,
ତା, କୃ ପାରୁ ଦଶନ ହୁଏ ନି ତିଦିନ ନବ ସୁପଭାତ

ନି ଃସାଥ अନବରତ କ\ବ ନି .ାପାଇଁ ଜନନୀ,ୁ ସାଦର ପଣାମ,
େମଧାବୀ େମଧାବି ନୀ େହାଇ ସkାନ ପାଆkି ଜୀବନ ପରୀeାେର ଶୁଭ ପରି ଣାମ
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ଜଣାଣ
କର େମାେତ ଉାର

ଏ ମାୟା ଜାଲରୁ

ସହି ତ ପାରୁନି ଆଉ

ଏ ସଂସାର କଷଣ

ଆର ପାରି କୁ ନି अ େମାେତ
କେର ଗୁହାରି ହାତ େଯାଡ଼ି ଣ
ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକାଆଖି

अେଟ େଯ ତୁ nର

କରନାହW କି ଛି ତୁ େn

େଯ କେର अନାୟ अତାଚାର

ଚାହWଥାअ ସମ],ୁ
ହସୁଥାअ ମେନ ମେନ

ବସି ରତ ସି ଂହାସନରୁ
ତୁ େn େଯ େସଠାରୁ

ତାରି ବ ନତୁ ବା ମାରିବ ଯଦି ମାର େମାେତ
ମରି ଯିବି ହସି ହସି ସହି ତ ପାରୁନି ଆଉ ଏ ସଂସାର କଷଣ
େହ କରୁଣାମୟ ଯଦି ଚାହଁ ରଖିବାକୁ
କି ଛିଦିନ େମାେତ ଏ ସଂସାେର
ପୁନବାର ଶାkି ଭର ସଭW, ହୃଦୟେର

ତନୁ ଶୀ अନି pିତା
ପ+ନାୟକ
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େମାବାଇଲ ମାନି ଆ
ଭଲାେର ଭଲା କି କାଳ େହଲା ‐
େୟ ଘଷା େମାବାଇଲ୍ କାହଁୁ ଆଇଲା ,
ଆଲାଦି ନ୍ ଯାଦୁ ଚି ରାଗ ଭଳି
ଗୁଗୁଲ୍ େଖାଲଇ ସକଳ ତାଲା ॥
ଘେର କି ବାହାେର ଗାଡ଼ି ଉପେର
ବି ଧାନସଭା କି ରାଜ ରା]ାେର ,
ସଭି,ୁ ଘାରିଛି େମାବାଇଲ୍ ନି ଶା
ପି ଲା ଠାରୁ ବୁ ଢ଼ା ଏକା ଡାେର ॥
ଘରକାମ କି ଛି ନେହଲା ନାହW
ପି ଲାଛୁଆ କଥା ମନେର ନାହW ,
ଶାସୁ ଶଶୁର,ୁ କି ଏ ବା ପଚାେର ‐
େମାବାଇଲ୍ ପେଛ ଦି ନ ବି ତଇ ॥
ଏ କି େମାବାଇଲ୍ ମାନି ଆ ?
େଦଖି ଲାଗିଲାଣି ବଡ଼ ଛାନି ଆଁ ॥
ହେରରାମ ପwା

େଫସ୍ ବୁ କ୍ , ହାଟ୍ସଆପ୍ , ସି େନମା ଗୀତ ,
କି ଛି ହି ତ ପୁଣି କି ଛି अହି ତ ,
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ବାପ , ପୁअ , ଝି अ େଫw୍ସ ଏଥିେର
ଶାସୁର ଫେଟାକୁ େବାହୁ କେମ¤୍ ॥
ଠାେବ ଠାେବ ବସି ଯୁବକ ଦଳ ‐
ବକ ଧ୍ଯାେନ ଘଷୁଥା'kି େକବଳ ,
ଏମି ତିକା ଧ୍ଯାନ ପାଠେର ରହି େଲ
ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ .,ଓ.ଏ.ଏସ୍ . ମି ଳkା ଫଳ ॥
ବେହଲ୍ ଭଳି େକେତ ଦୁ ଗତି ‐
ନାନା अଘଟଣ ଘଟୁଛି ନି ତି ।
अମାପ ାନର ଆଧାରଟି ଏହି ‐
ାନ ଆହରେଣ ବଳାअ ମତି ॥
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
अବସର ପା ପଧାନ ଶି eକ ,
ମଧୁପୁର େନାଡାଲ୍ ଉ ବି ଦାଳୟ ।
ଗା‐କୁ ଆଁସ , େପା‐େମqା କାଟିଆ ଛକ ,
ଜି ‐ ଯାଜପୁର ,
ଭାମଭାଷ‐୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ .
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ଗାଈ
ମୂଳ ରଚନା (ବଳା) : ସୁେବାଧ୍ ସରକାର
ଗାଈ ଆମର ଭି\ି, େଗାବର ଆମ ଭବି ଷତ
େମା ବାପା ହି pୁ, ମଁୁ ହି pୁ, େମାର ପୁअ ହି pୁ
ଆହୁରି େଯାର କରି କହି ବାକୁ େହବ ନା କ’ଣ?
କି m ଆମର କାକା ମହyଦ ଇଉନୁ ସ୍ 
େଯେଯ ବାପା,ର ଦୁ ଇଟି ପୁअ, ଇgାଥିଲା ଆଉ େଗାଟିଏେର
କି m େଯେଯ ମା ମରିଗେଲ
ଚାରି ବଷର ମହyର ଆସି ଛି ଡ଼ାେହଲା अଗଣାେର
ଭାତ ଦି अ କହି ଲା,
େଯେଯ ବାପା କହି େଲ ଏଇ େହବ ଆଜି ଠାରୁ
ସାବତ ଭାଇ! ସେତpନାଥ େମାର ବାପା
କାହାକୁ କହkି କମୁନି ଜ୍ମ?
ଧରm ଆପଣ,ର ଦୁ ଇଟି ଗାଈ अଛkି
ସରକାର,ୁ ଆପଣ ଦୁ ଇଟି େଦଇେଦେଲ
ସନାତନ ମହାକୁ ଡ଼

ସରକାର ଦୁ ଧ ଦୁ ହW ଆପଣ,ୁ େଦଲା
କାହାକୁ କହkି ଫାସି ଜିମ୍?
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ଆପଣ,ର ଦୁ ଈଟି ଗାଈ अଛkି
ସରକାର ଦୁ ଇଟି ଯାକ େନଇେନେଲ
ତା’ର ଦୁ ଧ ଆପଣ,ୁ ହW ବି କୀ କେଲ
ନାଜି ରଜି ମ୍ କାହାକୁ କହkି ?
ଆପଣ,ର ଦୁ ଇଟି ଗାଈ अଛkି
ସରକାର ଆପଣ,ର ଗାଈ ଦୁ ଇଟି େନଇେନେଲ
ତା’ପେର ଆପଣ,ୁ ଗୁଳିକରି ମାରି େଦେଲ
ଧମାବତାର ଏଥର କୁ ହm, ହି pୁଇଜ୍ମ୍ କହkି କାହାକୁ ?
ଆପଣ,ର ଦୁ ଇଟି ଗାଈ
ଏକଟି କାେନ ଆଧାର କାଡ଼
अନଟି ନାେକ ନାକଚଣା
େସମାନ, େଗାବରରୁ ଗାେସାଲି ନ୍ ତି ଆରି କରି
ରେକଟ୍ ପଠା େହବ ଗହଠାରୁ ଗହ, ଗହାkେର
ଗାଈ ଆମର ଭି\ି, େଗାବର ଆମର ଭବି ଷତ
କି m ମଁୁ ଏକଥା ମାେନ ନା
ଗାମ/େପାअ: େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨, ନୟାଗଡ଼ ଜି ଲା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮
ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com
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ସଂବଲପୁରୀ ବିଭାଗ
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ପି ପାେରସନ
ଧଏନ୍ ଧଏନ୍ ଇ କି ଏସନ୍
ସବୁ ନ ଚାଲି େଛ ପି ପାେରସନ୍
ବଏସ୍ ବଢ଼େଲ ସବୁ େଟନ୍ସନ୍
ଚାକି ରୀ କେଲ ନାଇଁ େପନ୍ସନ୍
ସରକାର୍ କେଲ େନାଟିଫିେକସନ୍
ଓବି ସି ସି ଟ୍ ନାଇଁ େମନ୍ସନ୍
େନତା ସବୁ କେଲ କରପ୍ସନ୍
ଲୁ କମାେନ ଭି ନାଇଁ ଆେଟନ୍ସନ୍
େକତନି କଥା େହସି ଫେମସନ୍
ବେନ ଥି ଚଲ୍ବା େବାଲି େନସନ୍
କାମ ନାଇଁ ଖାଲି େଡେମାନ୍େସନ୍
ଧଏନ୍ େଗା ଇ ଆଡ୍ମି ନିେସନ୍
ଖାଲି ବଢୁ େଛ େଗା ପପୁେଲସନ୍
ସଭିଏ ସବ୍କି ର୍ େରପଲ୍ସନ୍
ଆ\ତାଣ ଖୁଡ଼ଆ

ସବୁ ଆେଡ଼ ଖାଲି ପି ଟିସନ୍
କରାଯାଉ େବାଲି ଡି େଟÅନ୍
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େଦଶେର ଆମର୍ ନାଇଁ ୟୁନିୟନ୍
େକନ୍ତା ଚଲ୍ବା କଂିଟୁ ସନ୍
େହଉ ଥାଉ ଖାଲି ପି ପାେରସନ୍
େହଉଥାଉ ଖାଲି ପି ପାେରସନ୍

ବ,ିଆ, ବୀରମହାରାଜପୁର
ସୁବ$ପୁର, ଓଡ଼ି ଶା, ୭୬୭୦୧୮
ଭାମଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪
ଇେମଲ୍ : akhurdia999@gmail.com
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ପି ୟା
ରହି ଥିଲୁ େମାର ସାଥୀ
ଧଡ୍ ଧଡ୍ େହଇ ଛାତି
େଖଳି ଗଲୁ େପମ୍ ଜୁ ଆ
ଏ ପି ୟା ଏ ପି ୟା ପି ୟା [୧]
ସପେନ ଘର ବେନଇ
କାଏଁେଜ େଦଲୁ ଭେଇ
ଉ\ର େଦଇକରି ଯା
ଏ ପି ୟା ଏ ପି ୟା ପି ୟା [୨]
ମହୁ ମହରା ମି େଶଇ
ଓଠ ଚଖ୍ନା ଚେଖଇ
େହଇଗଲୁ େଯ ଦୁ ରିଆ
ଏ ପି ୟା ଏ ପି ୟା ପି ୟା [୩]
ଭାବି େସ ଦି ନର କଥା
େଲଖୁେଛଁ େକେତ କବି ତା
ଗାଉେଛଁ ଧରି େତାର୍ ନଁା
ଏ ପି ୟା ଏ ପି ୟା ପି ୟା [୪]

େଜାତି ରାଦି ତ ପଝ
ୂ ାରୀ

କୁ ଳି ଗଁା, ବଡ଼ମେହଶର, ଖଡ଼ି ଆଳ
ନୂ ଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୯୯୩୭୧୫୩୦୦୩
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ଜନମ୍ ମାଏଁଟ୍
େଦଖ୍ େସ ଦୂ ରର୍ ଡୁ ୁରୀ େକ
ମେତ ହାତ୍ ଠାରି କରି ଡାକୁ େଛ
କହୁେଛ ଆ ଫିରି ଆ
େତାର୍ ଜନମ୍ ମାଏଟ୍ େକ ଫିରି ଆ
େମାର୍ ଜନମ୍ ମାଏଁଟ୍ ଆଏଜ୍ ଡାକୁ େଛ
େମାର୍ ଗଁାର୍ ମାଏଟ୍ ଆଏଜ୍ ଡାକୁ େଛ

।।

ଗଁାର୍ ତରାଥି ବୁ ହୁଥିବାର୍ ଝରନା
ଆଏଜ୍ ମେତ ଖୁଜୁେଛ
ଆ ଥେର ଗାଧ୍ ବୁ େବାଲି େକେତ େସହ ଥି ଡାକୁ େଛ
େମାର ଜନମ୍ ମାଏଟ୍ ଆଏଜ୍ ଡାକୁ େଛ
େମାର୍ ଗଁାର୍ ମାଏଟ୍ ଆଏଜ୍ ଡାକୁ େଛ ।।
େଦଖ୍ େସ ଆମ୍ ବୁ େରଇ େକ
େକେତ ଛି ନା ଛି ନା ଲାଗୁେଛ
ଆଉ କହୁେଛ -ଫିରି ଆେର ପୁତା ଫିରି ଆ
େତାର ଜନମ୍ ମାଏଟ୍ େକ ଫିରି ଆ
େମାର୍ ଜନମ୍ ମାଏଟ୍ ଆଏଜ୍ ଡାକୁ େଛ
େମାର୍ ଗଁାର୍ ମାଏଟ୍ ଆଏଜ୍ ଡାକୁ େଛ ।।
ଶି ବାନp ବନେଛାର

ଶoି, ଝାରବf ଜି -ବରଗଡ
େମା: ୯୦୭୮୬୪୧୨୬୧
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ମହାନଏଦ୍
ମହାନଏଦ୍
ଖଲ ଖଲ ବୁ ହି ଜାଉେଛ
ମହାନଦୀର ପାଏନ୍,
ମହାନଏଦ୍ େକ ପାଇଆେମ
ହଇଛୁ େକେଡ ଧଏନ୍ ।
ହି ରାକୁ େଦ ବଂଧା ବାଂଧି
ଛଁଚି ରଖି ଛୁ ପାଏନ୍,
ହି ରାକୁ ଦେକ ପୁରଥି ଜାନି େଛ
ପାଈଛୁ ନୁ ଆଁ ମାଏନ୍ ।
େକେଡ ସୁpର ପାଏନ୍ ତାର
ଘି ନି େନସି ମନ,
କଲା ଝି ମଝି ମ କରା ପାଏନ୍
ଦି େସ ପୁନି ଜନ୍ ।
ଗୁଜା ଗୁଜା ପାହାଡ ପବତ
ପସନ ପୟାସ ଭୁ ଏ ପାଏନ୍ अେଛ େଘରି ,

ଡଂଗା ଉପେର େକଉଁଟ୍ େଲାକ
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ମାରୁଥିସନ ଝୁରି ।
ପାଏନକୁ ଆଲି ବଁକ ବତକ
କୁ ହଁୁ ଚି ଉଡି ବୁେଲ,
ପହଁ ରି ପହଁ ରି ଗାଧୁଥିସୁ
ମହାନଦି ର କୁ େଲ ।
ହି ରାକୁ ଦୁ ବି ଜଲି ବାହାରି
ଘର କଲା ଉକି ଆ,
ଘର ର ଖୁସି ବାହାରେକ ଗଲା
ନାଚେଲ ସବୁ ରସି ଆ ।
ଦୁ ଇଟା େକନାଲ ବାହାରି େଛ
ସାସନ ବରଗେଡ,
େଖତ ପଡି ଥିଲା ପଡି ଆ ହଇ
ଚାସ େହଲା ଟାଂଗେର ।
ପାଏନ୍ େଦଖି କଲ କାରଖାନା
ବସଲା ଚାରି ଆେଡ,
ପାନି ର अଭାେବ ପଡି ଆ େହଲା ଜମି
ବାଡି ପଡଲା ମୁେଡ ।
ଜୀବନ ଲାଗି ଆସରା ଆଏ
ନି ରମଲ ପାଏନ୍ ବୁ େp,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 423

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ଚାସି ର ଦି େହଁ ତାକତ େଦସି
ବାସି ପଖାଲ ମୁେଠ ।
ମଁା ଆଏ ଆମର ମହାନଏଦ୍
ନଉଛନ୍ ଘି ଚି ଉଲଚି ,
ମଁାର ଲାଗି େକେଭ ଲଢମା
ପୁଓ ହଇକରି ଛି ।
କଲ କାରଖାନା ଘି ନିେନେଲ
ପାଏନ୍ କେଲ କେଲ,
ଆଁ ଫାରି େଦଖୁ ଥ ତେମ
ଲୁ ହା ଖାଏବ େବେଲ ।
ଉପର ଆେଡ ବଂଧା ବାଂଧେଲ ନ
ପାଏନ୍ ଆଏବା ନି ଥିଲା ,
ଖାଇ ପି ପଚି ନି ପାରେଲ
ପଠାେବ ଇଦି ଉକୁ ଲା ।
ମହାନଦି ର ଲାଗି ମନ କାpୁ େଛ
ଆଁଖଲ ବୁ ହୁେଛ अହରହ,
େତାର ପାଦ ଧୁ ଥାଉ ମହାନଏଦ୍
ମଁା ସମେଲଇ ସାହା ହ ।
ପଧାନପାଲି , ସ^ଲପୁର
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ସମିହାର୍ ଗତି
ଭୁ ଲି େହବା େକେ©ଇ
ହଜି େଯସି ସି େନ ସମି ହାର୍ ଧାେର
अେମଟା େହଇ ରହି ଯାଏସି
ସବୁ ଦି େନ ହୁରୁଦ୍ ଭି ତି େର ।
େଯେଭ େଲେହଁ ଟି େଦେଖେଲ
ହାେଦ, େହଟାତ अତୀତ୍ ଆଏ
େଯେତ ଭି ଲ ହpାଲି େହେଲ
ନି ମି େଲନ ଆର୍ ଘାଏ ।
ମନତ अବୁ ଝା ବାଉରା
େହେଲ ସମି ହା େଲେହଁ ଟି ନି ଫିେର
େଯନ୍ ଭାେବ ଚାଲି େଛ େଯ ଚାଲି େଛ
ଛpୁ େଛ ସୁଖର୍ ଦୁ ଃଖର୍ ଡୁ େର ।
େକେଭ ହାଡ୍ ଫଟା ଜାଡ୍
ତ େକେଭ େଜଠର୍ ଖରା
କବି ପସାଦ

ହରହମି ସା ନି ବୁ େହ ମହୁଲି ଆ ଧୁକା
େକେଭ ତତଲା ଝଉ
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କରି େଦସି ଉଠାପହରା ।
ସମି ହାର୍ ବତେର ସମି ହା ଯଉେଛ
ନି େଜ ସମି ହାର୍ ବତର୍ େହେଲ ଯାଏକ୍
ସମି ହା ନି ଜାେନ ସୁଖ୍ ଦୁ ଃଖ୍ ହାନି ଲାଭ୍
ନି अଟେକ କାହାେକ ଘେଡକ୍
ନି अଟେକ କାହାେକ ଘେଡକ୍ ।

ସଗଗୁଡା , ମwଳ , େବଲପଡା , ବଲାୀର , ଓଡି ଶା
ପି ନ୍- ୭୬୭୦୨୬
େମାବାଇଲ୍- ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫
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ପବ ବିଭାଗ
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ଦଶହରା
ଦଶହରା ଓଡ଼ି ଶାେର ପାଳି ତ ଏକ ଗଣପବ । ଓଡ଼ି ଶା ଭିନ ବି ଭିନ
ଭାରତୀୟ ରାଜେର ଏହା ଦେଶରା, ନବରାତି , ଦୁ ଗା ପଜ
ୂ ା ନାମେର
ସମାନ ସମୟେର ପାଳି ତ । ଏହା ଆୟୁଧ ପଜ
ୂ ା ବା अ¦ପଜ
ୂ ା ନାମେର
ଓଡ଼ି ଶାେର ଆଗରୁ ପାଳି ତ େହଉଥିଲା ଯାହା ପେର ବରୁ ଆରn ମାଟି
ମୂ\ ନି ମା ଣ କରି ଦୁ ଗା ପଜ
ୂ ା अଥବା ଉ\ର ଭାରତେର ପାଳି ତ
“ନବରାତି ” ସହି ତ ପାଳି ତ େହାଇଆସୁଛି । ଦଶହରା अବସରେର ଖwା,
ଢାଲ, ଲଳ ଲୁ ହା, କରଣୀ ଆଦି ବି ଭିନ

ପାର"ାରି କ ଯ ଓ

ଉପକରଣ ଆଦି ଏହି ଦି ନ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ି ଶା ଏକ
କୃ ଷିପଧାନ ରାଜ େହାଇଥିବାରୁ କୃ ଷିଭି\ିକ ଉପକରଣ ହଳ-ଲଳ,
ଐତି ହାସି କ ଯୁେର अରି ପରାହତ ନି ମେk ବବହାର େହାଇଥିବାରୁ
ଖwା, ଢାଲ ଆଦି ଉପକରଣ ତଥା ନଥିକରଣେର ମୁଖ ଭୂ ମିକା
ନି ଭାଇଥିବାରୁ

କରଣୀ

ଆଦି

ଉପକରଣକୁ

ଏହି

ଦି ନ

ପଜ
ୂ ା

କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଓଡ଼ି ଶାର ବି ଭିନ ଜାତି ର େଲାକ, େକୗଳି କ
େପଷାର ଉପକରଣମାନ, ପତି अୀକାରବତାକୁ ଦଶାଇବା ନି ମେk
ସେkାଷ ପ+ନାୟକ ପାଳି ତ େହାଇଥାଏ ।

ଏହା अସତ ଓ अନାୟ ଉପେର ସତ ଓ ନାୟର ବି ଜୟର
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ନି ଦଶନ । େଦବୀ ଭାଗବତ ଓ ସଶତୀ ଚwୀେର ବ$ତ अଛି େମଧାଋଷି,ର ମାଗ
ଦଶନେର ମାତା ଦୁ ଗା,ୁ ସm କରି ତା, ଆଶୀବାଦରୁ ରାଜହୀନ ରାଜା ସୁରଥ ପୁନଃ
ନି ଜ ରାଜ େଫରି ପାଇଥିେଲ ଓ ସମାଧି େବୖ ଶ ମଧ ନି ଜର अଭିଳଷିତ ବର ଲାଭ କରି
ପାରି ଥିେଲ । ସମ] େଦବତା େଯେବ ମହି ଷାସୁରର अତାଚାରେର ସ େହାଇ ବହEା,
ଶରଣାପନ େହେଲ େସେତେବେଳ ବହEା, ଶୀବି {ୁ ଓ ଶି ବ, ପରାମଶେର ସମ] େଦବତା,
େତଜ ସମିE ଳି ତ କରି କାତାୟନ ଋଷି, ଆଶମେର ଯକୁ wରୁ ମାୟା ବୀଜ-ାରା ଦୁ ଗା,ୁ
ଆବାହନ କେଲ, ଏବଂ େଦବୀ ଦୁ ଗା ପକଟିତା େହେଲ । ସମ] େଦବତା ନି ଜ ନି ଜ ଆୟୁଧ
ଦୁ ଗା,ୁ ଦାନ କେଲ,େଶଷେର େଦବୀ ସି ଂହ ବାହି ନୀ େହାଇ ମହି ଷାସୁର ସହ ଯୁ
କରି ଥିେଲ । अେନକ ସମୟ ଯୁ କଲାପେର େଦବୀ ଶଳ
ୂ -ାରା ମହି ଷାର ହୃଦୟ ବି 
କେଲ, ଖଡ଼ଗ୍ -ାରା ଶି ରେgଦ କେଲ। େସହି ସମୟ ଥିଲା େଚୖ ତ ଶୁକ ପe अମୀ ଓ
ନବମୀର ସfିeଣ, େତଣୁ ଏହି ସମୟେର େଦବୀ,ୁ ମହାଶoି ରୂେପ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ।
େତତୟା ଯୁଗେର ରାବଣକୁ ପରା] କରିବା ନି ମେk ରାମଚp େଚୖ ତ ବଦଳେର ଆଶି ନେର
ଏହି ପଜ
ୂ ା କରି ଥିେଲ, େସେବଠାରୁ ଏହା ଉଭୟ େଚୖ ତ ବାସkୀ ନବରାତ ଓ ଆଶି ନ ଶାରଦ
ନବରାତ ଭାେବ ବି ଦିତ ଓ ଉଭୟ ସମୟେର େଦବୀ, ମହାପଜ
ୂ ା ପଚଳି ତ। ନବମୀର
ପରବ\ ୀ ଦି ନ ବି ଜୟଉdବ ବା ବି ଜୟାଦଶମୀ ପାଳି ତ ହୁଏ, ଏହା େଦବତାମାନ, -ାରା
ମା ଦୁ ଗା, ଯୁ ପରବ\ ୀ ବି ଜୟାଭିେଷକର ପର"ରାକୁ ସୂଚାଏ।
ଭାରତେର ପତି ବଷ ଦୁ ଇଥର େଦବୀ ଦୁ ଗା,ର ପଜ
ୂ ା अନୁ .ିତ ହୁଏ। ଶରତ
ଋତୁ େର ଆଶି ନ ମାସ ଶୁକ ପeର ପଜ
ୂ ାକୁ ‘େଦବୀ ପଜ
ୂ ା’ ଏବଂ ବସk ଋତୁ େର େଚୖ ତମାସ
ଶୁକ ପeର ପଜ
ୂ ାକୁ ‘ବାସkୀ ପଜ
ୂ ା’ କୁ ହାଯାଏ। େଯଉଁ ମା’ର ଶସ ଆହାର କରି ମାନବ
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ଜୀବି କା ନି ବା ହ କେର, େସହି ଧରି ତୀ ରାଣୀର ବୟଃପାିେର ଉତ୍ଫୁଲ େହାଇ ଜନ-ମାନସ
ବାସkୀ ଦୁ ଗା, ପଜ
ୂ ାର ଆେୟାଜନ କେର, ମାତ ଏକ ସାବଜନୀନ ପଜ
ୂ ା ରୂେପ ଶାରଦୀୟ
େଦବୀପଜ
ୂ ା ହW अଧି କ େଲାକପି ୟତା अଜନ କରି अଛି । ଏହି ଶାରଦୀୟ ପବ ଭାରତର
ପୁରପଲୀେର ଦଶହରା ପବରୂେପ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପବର ମୂଳ ଲe େହଉଛି
େଦବୀ ଉପାସନା। ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା ପରି ଦଶହରା ପବ ମଧ ବଷକେର ଦୁ ଇଥର ପାଳନ
କରାଯାଏ। େଜ.ମାସ ଶୁକଦଶମୀ େହଉଛି ଗାମାତା,ର ଜନEଦି ବସ I ଏହି ଦିନ
ଗାପଜ
ୂ ା କରି ଗାନଦୀେର ସାନ କେଲ ତି ବି ଧ ପାପ ଖwନ ହୁଏ େବାଲି ଏହି ତି ଥିକୁ
‘ଦଶହରା’ ବା ‘ଦଶବି ଧ’ ପାପହରଣ ଦି ବସ କୁ ହାଯାଏ । ଏହି ତି ଥିଟି େଲାକମୁଖେର ‘ଗା
ଦଶହରା’ ନାମେର ପରି ଚିତ I अନ ଦଶହରା ପବଟି ଆଶି ନ ମାସ ଶୁକପe ଦଶମୀ
ତି ଥିେର ପାଳି ତ ହୁଏ I ଏହି ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ାର େଶଷ ଦି ବସ । ଏହି ଦଶହରା ପବ ଭାରତେର
ସବଜନବି ଦିତ ପବ । େତଣୁ ‘ଦଶହରା’ କହି େଲ ସମେ] ଆଶି ନ ଶୁକ ଦଶମୀକୁ ହW ବୁ ଝkି
। ଏହି ଦଶହରା ଦି ବସେର ରାମଚp ମାତୃ ଶoି ବନଦୁ ଗା,ୁ ]ୁତି କରି ରାବଣର ନି ଧନ
ଉେqଶେର ଲ,ା अଭିମୁେଖ ବି ଜୟଯାତା କରି ଥିବାରୁ ଏହି ତି ଥିକୁ ‘ବି ଜୟା ଦଶମୀ’
କୁ ହାଯାଏ । ପୁଣି ଏହି ଦି ବସର अବବହି ତ ପବ
ୂ ର
 ୁ ସି ଂହବାହି ନୀ ଆଦା ଶoି ଦୁ ଗା
ଦୁ qମନୀୟ ମହି ଷାସୁରକୁ ବଧ କରି େଦବତାମାନ,ର ମଳ ବି ଧାନ କରି ଥିେଲ ।
େଦବୀ, ସହ ଦାନବମାନ,ର ଯୁ କନାମାସ ବା ଆଶି ନ ମାସ କୃ {ପe अମୀଠାରୁ
ଶୁକପe ନବମୀ ପଯk େଷାଳଦି ନ ଧରି ଚାଲି ଥିଲା । ଶୁକ अମୀ ଓ ନବମୀ ତି ଥିେର
ମହାମାରୁ େହାଇଥିଲା । ମହି ଷାସୁର ସେମତ ସମ] अସୁର ବଂଶ ନି ପାତ େହେଲ ।
ମହାମାରୁ ନବମୀ ରାତି ର अfକାର ସହ େତୖ େଲାକରୁ अମଳର ଛାୟା अପସରି ଗଲା,
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ଶୁକ ଦଶମୀେର ସବୁ ପକାର ଶୁଭକାଯର ଆରn େହଲା । ଏହି ଦିନ ଜଗତର ଦୁ ଃଖ ହରଣ
େହାଇଥିବାରୁ ଏହା ‘ଦୁ ଃଖହା ଦଶମୀ’ ନାମେର ଖାତି ଲାଭ କରି अଛି େବାଲି ଆଦି କବି
ଶଦ
ୂ ମୁନି ସାରଳା ଦାସ ‘ଚwୀପୁରାଣ’େର େଲଖିଛkି । ‘ଦୁ ଃଖହା ଦଶମୀ’ ଦି ନ ମହାଦଶାରୁ
ଉାର ପାଇ େଦବତାମାେନ ମହାଶoି ବହEମୟୀ ଦୁ ଗତିନାଶି ନୀ ଦୁ ଗା,ୁ ]ୁତି କରି ଥିବାରୁ
ଏହି ତି ଥିେର ଦୁ ଗା,ର ଆରାଧନା କରାଯାଏ ।
େଦବୀ ମାହାତE’ ମେତ: ‘ଚwୀ’ ଶୁଣି ରାଜଭ ରାଜା ସୁରଥ,ର େମାହ ତୁ ଟିଯିବା
ପେର େସ ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ାର ପର"ରା ସୃି କରି ଥିେଲ । େଦବୀପୀଠଗୁଡ଼ିକେର ଆଶି ନ ମାସ
କୃ {ପe अମୀଠାରୁ ଶୁକପe ନବମୀ ପଯk େଷାଳଦି ନ ବାପୀ ପଜ
ୂ ା अନୁ .ିତ ହୁଏ ।
ଏହାକୁ େଷାଳପଜ
ୂ ା କୁ ହାଯାଏ । ଶୁକପe ସମୀ ଦି ନ ମୃଣEୟୀ ପତି ମା ଓ ଘଟ ାପି ତ ହୁଏ
। अମୀଦି ନ ମହାମୀ ପଜ
ୂ ା ଓ ବଳି ଦାନ କରାଯାଏ । ‘ବଳି ’ ଶ¨ର अଥ େହଉଛି
ଉପହାର । ଜଗତଜନନୀ,ୁ ସm କରି ବା ପାଇଁ କି ଛି ଉପହାର େଦବାକୁ ପେଡ । େତଣୁ
େଦବୀପଜ
ୂ ାେର ବଳି ଦାନର ବବା ରହି अଛି I ନବମୀ ଦି ନ ରoମୁଖା େଦବୀ,ୁ ଶାk
କରି ବା ପାଇଁ ଶାkି େବାଦା ପେଡ । ଦଶମୀ ଦି ନ ମହା ସମାେରାହେର ମୃଣEୟୀ େଦବୀ
ପତି ମା ଓ ଘଟ ବି ସଜନ କରାଯାଏ I ପୁରୀଠାେର ଦଶହରା ପରଦି ନ ଦୁ ଗା,ର େକାଧାନି ତା
ଶoି ‘େଗାସାଣୀ ଯାତ’ ଏବଂ ଏହି ତି ଥି କୁ େଗାସାଣୀ ଏକାଦଶୀ କୁ ହାଯାଏ I ଶାରଦୀୟ
ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ାେର ମହାସାନ ବଳି ଏବଂ େହାମର ବବା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ‘ମହାପଜ
ୂ ା’ ମଧ
କୁ ହାଯାଏ । ବି ବିଧ କାରଣରୁ ଦଶହରା ପବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ମହାନ
ପାବଣେର ପରିଣତ େହାଇअଛି । ଏହି ପବର ମହ\ ବି ଷୟେର େଦବୀ ପୁରାଣେର
କୁ ହାଯାଇଛି େଯ ଏହା ଏକ ମହାନ, ପବି ତ ବତ ଏବଂ ଏହି ବତ ପାଳନ କେଲ ସି ି ଲାଭ
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ହୁଏ ଓ ଶତମାେନ ପରାଜି ତ ହୁअkି I କୁ ରୁେeତ ଯୁ ଆରnର ପବ
ୂ ର
 ୁ ଶୀକୃ {
ପାwବମାନ,ୁ ବନଦୁ ଗା,ର ଆରାଧନା କରି ବା ପାଇଁ ଉପେଦଶ େଦଇଥିେଲ । ଇତି ହାସ
ପସି  ଛତପତି ଶି ବାଜୀ ମଧ େମାଗଲମାନ, ସହ ଯୁ କରି ବା ସମୟେର ଦୁ ଗା,ର
ଉପାସନା କରି ଥିେଲ I ଦଶହରା ପବେର େଦବୀ, ଶoିର ପତି .ା ପାଇଁ ଖଡ୍ ଗ ପଜ
ୂ ା
କରାଯାଏ I ଦଶହରା ଦି ନ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ି େଲ ଗୃହିଣୀମାେନ ପରି ବାରର ମଳ ଲାଗି
ସୁଦଶାବତ ପାଳନ କରି ଗୃହଲeEୀ, ପଜ
ୂ ା କରkି I ଭାଦବ ମାସ ଶୁକ ଷ.ୀଠାରୁ ଆରn
େହାଇଥିବା େସାମନାଥ ବତର ଉଦ୍ ଯାପନ ପବ ମଧ ଦଶହରା ତି ଥିେର ପାଳି ତ ହୁଏ I
ପରମ- ଈଶରୀ େଦବୀ ଦୁ ଗା ବି ଶର ସକଳ ବ]ୁେର ପରି ବା I େସ ମହାବି ଦା,
ମହାମାୟା ମହାେଯାେଗଶରୀ । ତା,ର ‘eର’ ବା େଶଷ ନଥିବାରୁ େସ ‘अeରା’ I
େଦବୀ ଭାଗବତର ମେତ, ରାବଣର ନି ଧନ ପାଇଁ ବହEା, ପରାମଶ ମେତ ଶୀରାମ
ବସk କାଳେର େଦବୀପଜ
ୂ ା କରିବାକୁ ଚାହWେଲ। କାରଣ, ଶରତକାଳ अକାଳ, ଆଷାଢ଼
ଶୁକ

ଏକାଦଶୀ (ହରି ଶୟନ

ଏକାଦଶୀ) ଠାରୁ

େହମk ଶୁକ

ଏକାଦଶୀ ପଯk

େଦବତାମାେନ ନି ଦା ଯାଆkି । ବହEା, ନି େqଶ ମେତ ଶୀରାମଚp କନାରାଶି ର
ଶୁକପe ଷ.ୀ ତି ଥିେର େଦବୀ, अକାଳ େବାଧନ ନି ମେk ପଜ
ୂ ାର ଆେୟାଜନ କରି ଥିେଲ
। ଶୀରାମ ଧାନ ବଳେର, େଦବୀ କୁ ମାରୀ ରୂପେର ବି ଲ୍ଵବୃ e ଶାଖାେର ଶାୟି ତ ଥିବା
ଜାଣିପାରି , ସକାେଳ କାରn ଓ ସfାେବେଳ ବି ଲ୍ଵବୃ eମୂେଳ ଆରn କେଲ େଦବୀ,୍
େବାଧନ । ଏହାପେର ସମୀ ତି ଥିେର େଦବୀ,ୁ େଷାଡ଼ଶ ଉପଚାରେର ପଜ
ୂ ା କେଲ ।
େସେତେବେଳ ମଧ େଦବୀ ସୁ अବାେର ଥିବାରୁ अମୀ ତି ଥିେର େଯାଗିନୀଗଣ,ୁ
ଆହ୍ଵାନ କରି େଦବୀ,ୁ ପୁଣି ପଜ
ୂ ା କେଲ । ଆଗତ େଯାଗିନୀଗଣ, େକାଳାହଳେର
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େଦବୀ େକବଳ କଡ଼ େଲଉଟାଇ ପୁଣି େଶାଇେଲ । ଏହା ପେର अମୀର େଶଷ ଓ
ନବମୀର ଆରn ବା ସfିeଣ ସମୟେର ଶୀରାମଚp କେଲ ସfିପଜ
ୂ ା । अମୀର ଚବି ଶ
ମି ନଟ ଓ ନବମୀର ଚବି ଶ ମି ନଟ, ଏହି ପରି େମାଟ अଠଚାଳି ଶ ମି ନଟ ଧରି େଦବୀ
ଚାମୁwା,ର ଏହି ବି େଶଷ ସfିପଜ
ୂ ା କରି ଥିେଲ । ଶୀରାମ ଚାମୁwା,ୁ ଆବାହନ କରି
େଦବୀ ଦୁ ଗା,ୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନି େବଦନ କେଲ । ଚାମୁwା, ସହେଯାଗ ଫଳେର ନବମୀ
ତି ଥିେର େଦବୀ ଦୁ ଗା ଜାଗତ େହେଲ । ଏତି କିେବେଳ େସ େଦବୀ,ୁ କୁ ମାରୀ ରୂପେର
ଦଶନ କରି େଯାଗିନୀମାନ, ସହି ତ ବି େଶଷ ପଜ
ୂ ା କରି ଏକାସାେ ଶେହଆଠ ନୀଳପଦE
अପଣ କରି ଥିେଲ । େସହି ଦି ନଠାରୁ କୁ ମାରୀ ରୂପୀ େଦବୀ,ର ପଜ
ୂ ାର ଆରn ।
ଘଟପଜ
ୂ ା ପର"ରା :
ଶରତକାଳୀନ ଦୁ ଗା େହଉ अଥବା ବାସkି ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା, ଏଥିେର ମୂ\ ାପନ
କରାଯାଇ ଜୀବନାସ କମ ସହ ପଜ
ୂ ା ନି ୟମ ପଣୟନ େହଉଥିେଲ ମଧ ଘଟାପନ ଜନି ତ
ପଜ
ୂ ା ଆବହମାନ କାଳରୁ ପଚଳି ତ । ବି ଭିନ ଭାବେର ମୂ\ପଜ
ୂ ାର ଆଦର ବଢି ଥିେଲ ମଧ
ମୂଳ ତ\କୁ ବାଦ େଦବା ସnବ େହାଇନାହW । ବାସkୀ ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା ବି େଶଷ ଭାେବ ପାଳି ତ
େହାଇ ନ ଥାଏ । अନପeେର ଶରତକାଳୀନ ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା ଏେବ ସାବଜନୀନ ପଜ
ୂ ାର
ସୀକୃ ତି ପାଇଛି , କି m ଉଭୟ ପଜ
ୂ ା ଏବଂ ତା’ର ବି ଧାନ ପାୟତଃ ସମାନ ।
ଏହି ଘଟେର ଆେମ େକଉଁ େକଉଁ େଦବତା,ୁ ଆବାହନ କରି ଥାଉ । अବଶ
ଜଳେର ଗା, ଯମୁନା, େଗାଦାବରୀ, ସରସତୀ, ନମଦା, ସି fୁ ଏବଂ କାେବରୀର ପବି ତ
ଭାବଧାରାକୁ ସମିE ଶଣ କରାଯାଏ । େଗାଟିଏ ଘଟ ମଧେର अଥାତ ବି pୁ ମଧେର ସି fୁର
ପରି କନା େହାଇଥାଏ । େସହି ପରି ବି ଘ ବି ନାଶକ ଗଣନାୟକ, ଜଳର େଦବତା ବରୁଣ,
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 433

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ଇp ଏବଂ ଦଶଦି ଗପାଳ, ସୂଯ , ସହ ନବଗହ ଏବଂ ଗାମେଦବତୀ,ୁ ଆବାହନ କରି
ଘଟେର ାପନା କରାଯାଇ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ । अନ ପeେର ଘଟ ମୁଖେର ଶି ବ, କେର
ବି {ୁ, ତଳ ଭାଗେର ବହEା, ମଧଭାଗେର अାଦଶ ମାତୃ ଗଣ, କୁ eୀେର ସସାଗର,
ସଦୀପ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଉଦରେର ସମ] ତୀଥକୁ ସE ରଣ କରି ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ ।
ନବମୀେର କୁ ମାରୀ ପଜ
ୂ ା:
ଶୀରାମଚp ରାବଣ,ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଶରତ କାଳେର ଶୀ ଶୀ ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା
କରି ଥିେଲ । ଏହାକୁ ‘अକାଳେବାଧନ’ କୁ ହାଯାଏ । କାରଣ ଶରତକାଳ ସୂଯ ଦeିଣାୟନ
କରkି । ଶାବଣ ମାସରୁ େପୗଷମାସ ସୂଯ , ଦeିଣାୟନ; ମାଘରୁ ଆଷାଢ଼ ସୂଯ ,ର
ଉ\ରାୟନ । ଦeିଣାୟନ େଦବତା,ର ରାତି । େତଣୁ ଉ\ରାୟନ େଦବତା,
ଆରାଧନାର ପକୃ  ସମୟ । ରାବଣ, ବହEା, ବରେର अପାରଶoିର ଆଧି କାରୀ
େହାଇଥିବାରୁ ତା,ୁ ବଧ କରି ବା ନି ମେk େଦବୀ, କୃ ପା ଆବଶକ । େତଣୁ ବହEା
ଶୀରାମଚp,ୁ ଶରତ କାଳେର େଦବୀ, କାରn କରି ବାକୁ ନି େqଶ େଦେଲ ।
ଶୀରାମଚp ଦpେର ପଡ଼ି େଲ । ସୃିକ\ା ବହEା,ର ନି େqଶ ଓ େଦବେଦବୀ,ର
ଦeିଣାୟନ । େଦବୀ ଜାଗତ ନା ନି ଦି ତ ? େଦବୀ ଏେବ ଆବି ଭୂ ତ େହେବ ତ ? େତଣୁ
େସ ଧାନମଗ େହାଇ ଜାଣିପାରି େଲ େଦବୀ ତି ଶାଖା ବି ଲଦଳେର ‘କୁ ମାରୀ’ କନା ରୂେପ
ଶାୟି ତ । ଏହି ଦୃ ଶ अବେଲାକନ କରି ବି େଭାର େହେଲ ଶୀରାମଚp । େଦବୀ,ୁ ଜାଗତ
କରାଇେବ ।ବହEା, ନି େqଶେର ଷ.ୀଦି ନ ‘ବି ଲାଧି ବାସ’ କେଲ ଶୀରାମଚp ।
ଷ.ୀପେର ସମୀେର େଦବୀ,ୁ େଷାଡ଼ଶ ଉପଚାରେର ପଜ
ୂ ା କେଲ ମଧ େଦବୀ,ର
ନି ଦାଭ େହଲାନି । अମୀେର େଯାଗିନୀମାନ,ୁ ଡାକି ବି େଶଷ ପଜ
ୂ ାକରି େଲ ଶୀରାମ ।
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େତଣୁ अମୀର େଶଷ ଦw ଓ ନବମୀର ପଥମ ଦw(୨୪+୨୪=୪୮ମି ନିଟ) ସfିeଣେର
ପଜ
ୂ ା କେଲ । ଏହାକୁ ‘ସfିପଜ
ୂ ା’ କୁ ହାଯାଏ । ଚାମୁwା େଦବୀ, ସହାୟତାେର
ଶୀରାମଚp ଏହି ‘ସfିପଜ
ୂ ା’ କରି ଥିେଲ । ଏହି ପଜ
ୂ ା ପେର अଥାତ୍ ନବମୀ ଦି ନ େଦବୀ
ଜାଗତ େହେଲ ଏବଂ ପୁନବାର ‘କୁ ମାରୀ’ ରୂପେର ଶୀରାମଚp,ୁ ଦଶନ େଦେଲ । େତଣୁ
ନବମୀ ଦି ନ କୁ ମାରୀ ପଜ
ୂ ାର ପଚଳନ अଛି । କୁ ମାରୀ ସାeାତ େଯାଗିନୀ, ପରମାେଦବୀ
ପୁଣି ପରମପକୃ ତି । ଶୀ ଶୀ ଚwୀେର ଉେଲଖ अଛି ‘¦ୀୟା ସମ]ା ସକଳ ଜଗତ ସୁ’
अଥାତ୍ ସମ] ¦ୀ ଜାତି ବହEମୟୀ, ମହାମାୟା ଜଗ·ନନୀ,ର ଏକ अଂଶ ବି େଶଷ । ପତି
ନାରୀ ଭଗବତୀ, अଂଶ େହେଲ ମଧ କୁ ମାରୀ, ମଧେର ଭଗବତ୍ ସ\ା ବି େଶଷ
ଭାବେର ପକାଶି ତ । ତମେତ େଷାହଳ ବଷ ପଯk अବି ବାହି ତା କନା,ୁ କୁ ମାରୀ
କୁ ହାଯାଏ । େଯେତଦି ନ ପଯk କନା ଋତୁ ମତୀ ନ ହୁअkି େସେତଦି ନ ପଯk ‘କୁ ମାରୀ’
ତାହା କୁ ସୁମପରି ପବି ତ । େତଣୁ େସେତଦି ନ ପଯk କନା େଦବେସବାେର ନି େବଦି ତ
େହାଇପାରି େବ । େତତୟା ଯୁଗେର ଶୀରାମଚp େଦବୀ ଦୁ ଗା,ୁ କୁ ମାରୀ ରୂପେର ଦଶନ
କରି ଥିେଲ ଏବଂ ପଜ
ୂ ା କରି ଥିେଲ ମଧ ପରବ\ ୀକାଳେର ଶୀଶୀ ରାମକୃ { ଓ ତା,ର
ଶି ଷ ବି େବକାନp ଏହାର ବହୁଳ ପଚାର କରି ଥିେଲ ଏବଂ ରାଣୀ ରାସମଣୀ େଦବୀ,ଦାରା
କୁ ମାରୀ ପଜ
ୂ ାକରାଇ ଏହାର ପସାର ମଧ କରି ଥିେଲ। କାରଣ କୁ ମାରୀ, ମଧେର
ଭଗବତ୍ ସ\ା अନୁ ଭବ କରିଥିେଲ । ଏଣୁ ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ାର ନବମୀ ରାତି େର େକେତକ ବାହEଣ
ବଂଶୀୟ ସାତରୁ ଆଠ ବଷର କନାକୁ ପାଦେର अଳତା, ଆଖିେର କ·ଳ ଓ କପାଳେର
ଚpନ ଟିପା େଦଇ ସୁpର ଭାବେର ସଜାଇ ନୂ ତନ ଶାଢ଼ି ପରି ଧାନ କରାଇ ବି ଭିନ
ଉପେଢ଼ୗକନ େଦଇ ପଜ
ୂ ା କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ‘କୁ ଆଁରୀ ଲeEୀ’ ପଜ
ୂ ା କୁ ହାଯାଏ । ଓଡ଼ି ଶାର
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ସବୁ ପଜ
ୂ ାମwପେର ନବମୀ ଦି ନ କୁ ମାରୀ ପଜ
ୂ ା କରା ନ ଗେଲ ମଧ କଟକ ଜି ଲାର
ପୁନ ଗାମର େଘାଷଘର ପଜ
ୂ ାମwପେର ଆବାହମାନକାଳରୁ କୁ ମାରୀ ପଜ
ୂ ା େହାଇଆସୁଛି
। କଥିତ अଛି , େଯଉଁମାେନ ଏହି ପଜ
ୂ ା ଦଶନ କରkି , େସମାେନ ଚତୁ ବଗ ଫଳ ପାଆkି ।
କୁ ମାରୀ ପଜ
ୂ ା େହଉଛି ନାରୀଜାତି ପତି ସyାନ ପଦଶନର ଏକ ପକି ୟା ମାତ ।
अନଟି େଚୖ ତମାସର ଶୁକ ଦଶମୀ ଯାହାକୁ ବାସkୀ ଦୁ ଗାପଜ
ୂ ା କୁ ହାଯାଏ । େଜୖ .
ଶୁକ ଦଶମୀ ଦି ନଟି ଗାମାତା,ୁ େକpକରି ଗା ଦଶହରା ଭାେବ ପାଳନ କରାଯାଏ ।
ଦଶେଦାଷ ବା ପାପରୁ ଯି ଏ ମୁoକରାଏ ସି ଏ ଦଶହରା । ଏହି ଦି ନ ଗାଘାଟେର ବୁ ଡ଼
େଦେଲ ମନୁ ଷର ସମ] ପାପ େଧାଇ େହାଇଥାଏ େବାଲି ବି ଶାସ ରହି ଛି । ଗାସାନ
କେଲ अେନକ ପୁଣ ମି ଳିଥାଏ, କି m ଏହି ଦି ନେର ସ ତ ପୁଣ ଲାଭ େହାଇଥାଏ ।
େଲାକକଥାରୁ ଶୁଣାଯାଏ େଯ ଆଜି ର ଏହି ଦିନ ସ ୟଂ ଗାମାତା ଧରାବରଣ କରି ଥିେଲ ।
ତା, ଆଗମନେର ପୃଥିବୀବାସୀ ଧନ େହାଇଥିେଲ । େତଣୁ ତା, ଆଗମନ ଦି ନକୁ ଗା
ଦଶହରା େବାଲି କୁ ହାଯାଏ । ଗା ଦଶହରାେର ଗା, ମpିର ବତୀତ अନ
େଦବେଦବୀ, ମpିରେର ବି େଶଷ ପଜ
ୂ ାନା େହାଇଥାଏ । ଗା ଦଶହରାେର
ଦାନପୁଣର ବି େଶଷ ମହ\ ରହି ଛି ।
ସୂଯ ବଂଶୀ ରାଜା ଭରତ । ତା, ନାମାନୁ ସାେର ଆମ େଦଶର ନାମ ଭାରତ ।
େସେତେବେଳ ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ଥିଲା अେଯାଧା । ଭରତ अତk ପରାକମୀ ଏବଂ
ଧମଶୀଳ ରାଜା ଥିେଲ । କି m ତା, ପୁତ ମହାରାଜ ବାହୁ ଧମଭୀରୁ ଥିେଲ ମଧ ପରାକମୀ
ନଥିବାରୁ ଶତମାନ, -ାରା ପରାଜି ତ େହାଇ ବନଗାମୀ େହେଲ । ତା,ର ଦୁ ଇରାଣୀ
ଥିେଲ । ପାରି ବାରିକ କଳହରୁ ଜେଣ ବି ଷପାନ କରି ପାଣତାଗ କେଲ । अନଜଣକ
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ରାଣୀଠାରୁ ସଗର ଜନE ଗହଣ କେଲ । ତା,ର ମଧ ଦୁ ଇ ପତ ୀ ଥିେଲ । ପଥମପତ ୀ
ସୁମତୀ, ଔରସରୁ ୬୦ ହଜାର ପୁତ ଜନE ଗହଣ କେଲ । ଦି ତୀୟ ରାଣୀ େକଶି ନୀ,
ଗଭରୁ ଏକମାତ ପୁତ ସkାନ अସମ~ ବା अଶମ~ସକୁ ଜନE େଦେଲ, କି m େସ ବହୁତ
ଦୁ  ଥିଲା ।ସଗର अଶ୍ଵେମଧ ଯ ନି ମେk ଷାଠି ଏ ହଜାର ପୁତ,ୁ अଶକୁ अେନଷଣ
କରି ବାକୁ ନି େqଶ େଦେଲ । କାେଳ अଶେମଧ ଯ କରି , ସଗର ସଗର ରାଜା େହାଇଯି େବ
େସ ଭୟେର ଇp କପଟ କରି अଶକୁ ପାତଳପୁରୀ କପି ଳମୁନି, ଆଶମେର ବାfିେଦେଲ ।
ସଗର ପୁତମାେନ ସାଗର େଖାଳି अଶକୁ େଖାଜି େଖାଜି େସଠାେର ପହ|ିେଲ ଏବଂ ମୁନି,ୁ
େଚାର େବାଲି କହି अପମାନି ତ କରି ବାରୁ, େସ अଭି ଶାପ େଦଇ େସମାନ,ୁ

ଭସE

କରି େଦେଲ । ଏମାେନ ନେଫରି ବାରୁ ସଗର ଦି ତୀୟ ପତ ୀ, ପୁତ अସମ ବା
अଶମ~ସ, ପୁତ अଥାତ୍ ନାତି अଂଶୁମାନ,ୁ େସମାନ,ୁ େଖାଜି ବାକୁ ପଠାଇେଲ ଏବଂେସ
କପି ଳ, ଠାରୁ अଶଆଣି ଯ ସ"ନ କେଲ ଓ ପକୃ ତ ଘଟଣାକୁ ସଗର,ୁ ଜଣାଇେଲ ।
େତେବ ପି ତୃ\ମାନ, ଉେqଶେର ଜଳତପଣ କରି ବାକୁ ଗଲାେବେଳ, େଗାଟିଏ ପeୀ
अଂଶୁମାନ,ୁ କହି ଥିଲା େଯ ଜଳ କି ତି ଳତପଣ ନୁ େହଁ , େସମାନ,ର ମୁoି ପାଇଁ ଗା,ର
ପବି ତ ଧାରାର ଶ ଦରକାର अଛି । େସଥିପାଇଁ अଂଶୁମାନ କେଠାର ତପସା କେଲ
ମଧ, ତାହା ନି ରଥକ େହଲା। ତା’ପେର ତା, ପୁତ ଦି ଲି ପ ମଧ େଚା କରି ବି ଫଳ
େହେଲ । େସ ନି ଃସkାନ ଥିେଲ

। ତା,ର ଦୁ ଇ ବି ଧବା ପତ ୀ ଭଦା ଓ ସୁଭଦା,ୁ

ବଂଶରeା ନି ମେk େପମାବ େହବାକୁ ଐବଋଷି ପରାମଶ େହେଲ । େସମାନ, ମଧରୁ
ଜେଣ ଗଭବତୀ େହେଲ ଏବଂ ମାଂସପି wୁଳାଟିଏ ଜନE େଦେଲ । ପୁଣି ଋଷି, ପରାମଶ
କେମ ରାଣୀ ତା,ୁ ରାଜପଥେର ଶୁଆଇ େଦେଲ । େସହି ସମୟେର अବକ ଋଷି
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ଯାଉଥିବା େବେଳ ମାଂସ ପି wୁଳାଟି ଦୃ ିେଗାଚର େହଲା । େସହି ମାଂସ ପି wୁଳାଟିର अ]ିର
ରୂପ େଦଖି କାେଳ ଏହା ତା,ୁ ବି ଦପ କରୁଛି େବାଲି ଭାବି अଭିଶାପ େହେଲ ।
କହି େଲ:

ଉପହାସ

କରୁଥିେଲ

ଧଂସ

ପାଇଯାअ,

େନାହି େଲ

ଦି ବ

ପୁରୁଷ

ପାଲଟିଯାअ। अଭିଶାପ ଆଶୀବାଦ େହଲା, େସ େହେଲ ଭଗୀରଥ। ଭଗୀରଥ ପ ବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ,
କାହାଣୀ ଶୁଣିେଲ ଏବଂ େସମାନ, ପାପଗ] ଦଗ୍ଧ ଶରୀର ଓ ଆତEାର ମୁoି ନି ମେk େସ
ନି ଘା ତମୁନି, କପି ଳାସ, ପଜାପତି , େବୖ କୁପୁରୀ, େମରୁଗିରି, ଐରାବତ, ଇpପୁରୀ,
ଜହି ଋଷି, ଯମୁନା, ସରସ ତୀ ଏବଂ ମାଧବ ନାରାୟଣ ଇତାଦି ଧାମେର ୧୨ବଷ େଲଖାଏଁ
ଧରି ୧୪୪ବଷ ତପଶEାରଣ କରି ଛkି : ଏହି ଦି ବସଟି େଚୖ ତ ଶନି ବାର କୃ { ତେୟାଦଶୀ
ଥିଲା। ଏେବ ବି ଏହି ଦି ବସଟିର ବାରୁଣୀ ସାନବା ବୁ ଡ଼ ଦୃ ିରୁ ତା¡ଯ अଛି େତେବ ପବ
ୂ 
ପତି ଶତି अନୁ ସାେର ଭଗୀରଥ ବାଟକଢ଼ାଇ ଆେଗଆେଗ ଶ ଫୁ,ି ଫୁ,ି ଚାଲି େଲ ।
ତା, ସହି ତ अନମାେନ ମି ଶି ପ|ତୀଥ େହେଲ । ପବ
ୂ  ସ\ାନୁ ସାେର େସଠାେର ପଥେମ
ଭଗୀରଥ ପି ତୃପୁରୁଷ, अଭିଶ ଜଳk अଗି କୁ ଲÇପଦାନ କେଲ । ପେର ପେର
ଗାମାତା କୁ ଳ ଉାରି େଲ ଭଗୀରଥ । ଗା,ର ସାଗର ସହି ତ ସମଳୀ ହW
ଗାସାଗର । ମକର ସଂକାkି େର େଦବୀ ଗା, ଧାରା ସଗରମାନ,ୁ ମୁo କରି ଥିଲା
େବାଲି ଏହା ଏକ ପବି ତ ଦି ବସ । ଏହାକୁ ଏକ ପଣ
ୂ ତି ଥି ମେନକରି ଏଠାେର ଓ ବି ଭିନ
ନଦନଦୀେର ମକର ବୁ ଡ଼ ପକାଯାଏ। ଭଗୀରଥ, ତପସାରୁ ନାରାୟଣ ଦଶନ ଓ ପେର
ପଦେଧୗତ । ଏହି ପଦେଧୗତ ଜଳରାଶି ର ଧାରା ହW ଗାର ଧାରା । ଏହି ଠାରୁ ଆରn
ହୁଏ ଗା,ର ଜନEବୃ \ାk । େଜ. ଶୁକ ଦଶମୀ ଗା,ର ଜନE । ଏହି ଦି ନଟି ଗା
ଜୟkୀ ନାେମ ବି ଦିତସୂଯ ବଂଶୀ ରାଜା ଭରତ । ତା, ନାମାନୁ ସାେର ଆମ େଦଶର ନାମ
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। େସେତେବେଳ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ

ଥିଲା अେଯାଧା । ଭରତ अତk

ପରାକମୀ ଏବଂ ଧମଶୀଳ ରାଜା ଥିେଲ । କି m ତା, ପୁତ ମହାରାଜ ବାହୁ ଧମଭୀରୁ ଥିେଲ
ମଧ ପରାକମୀ ନଥିବାରୁ ଶତମାନ,ଦ୍ଵାରା ପରାଜି ତ େହାଇ ବନଗାମୀ େହେଲ ।
ତା,ର ଦୁ ଇରାଣୀ ଥିେଲ । ପାରି ବାରିକ କଳହରୁ ଜେଣ ବି ଷପାନ କରି ପାଣତାଗ କେଲ
। अନଜଣକ ରାଣୀଠାରୁ ସଗର ଜନE ଗହଣ କେଲ । ତା,ର ମଧ ଦୁ ଇ ପତ ୀ ଥିେଲ ।
ପଥମପତ ୀ ସୁମତୀ, ଔରସରୁ ୬୦ ହଜାର ପୁତ ଜନE ଗହଣ କେଲ। ଦି ତୀୟ ରାଣୀ
େକଶି ନୀ, ଗଭରୁ ଏକମାତ ପୁତ ସkାନ अସମ~ ବା अଶମ~ସକୁ ଜନE େଦେଲ, କି m େସ
ବହୁତ ଦୁ  ଥିଲା ।ସଗର अଶ୍ଵେମଧ ଯ ନି ମେk ଷାଠି ଏ ହଜାର ପୁତ,ୁ अଶକୁ
अେନଷଣ କରି ବାକୁ ନି େqଶ େଦେଲ । କାେଳ अଶେମଧ ଯ କରି , ସଗର ସଗର ରାଜା
େହାଇଯି େବ େସ ଭୟେର ଇp କପଟ କରି अଶକୁ ପାତଳପୁରୀ କପି ଳମୁନି, ଆଶମେର
ବାfିେଦେଲ । ସଗର ପୁତମାେନ ସାଗର େଖାଳି अଶକୁ େଖାଜି େଖାଜି େସଠାେର ପହ|ିେଲ
ଏବଂ ମୁନି,ୁ େଚାର େବାଲି କହି अପମାନି ତ କରି ବାରୁ, େସ अଭିଶାପ େଦଇ େସମାନ,ୁ
ଭସE କରି େଦେଲ । ଏମାେନ ନେଫରିବାରୁ ସଗର ଦି ତୀୟ ପତ ୀ, ପୁତ अସମ ବା
अଶମ~ସ, ପୁତ अଥାତ୍ ନାତି अଂଶୁମାନ,ୁ େସମାନ,ୁ େଖାଜି ବାକୁ ପଠାଇେଲ ଏବଂେସ
କପି ଳ, ଠାରୁ अଶଆଣି ଯ ସ"ନ କେଲ ଓ ପକୃ ତ ଘଟଣାକୁ ସଗର,ୁ ଜଣାଇେଲ ।
େତେବ ପି ତୃ\ମାନ, ଉେqଶେର ଜଳତପଣ କରି ବାକୁ ଗଲାେବେଳ, େଗାଟିଏ ପeୀ
अଂଶୁମାନ,ୁ କହି ଥିଲା େଯ ଜଳ କି ତି ଳତପଣ ନୁ େହଁ , େସମାନ,ର ମୁoି ପାଇଁ ଗା,ର
ପବି ତ ଧାରାର ଶ ଦରକାର अଛି । େସଥିପାଇଁ अଂଶୁମାନ କେଠାର ତପସା କେଲ
ମଧ, ତାହା ନି ରଥକ େହଲା । ତା’ପେର ତା, ପୁତ ଦି ଲିପ ମଧ େଚା କରି ବି ଫଳ
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ତା,ର ଦୁ ଇ ବି ଧବା ପତ ୀ ଭଦା ଓ ସୁଭଦା,ୁ

ବଂଶରeା ନି ମେk େପମାବ େହବାକୁ ଐବଋଷି ପରାମଶ େହେଲ । େସମାନ, ମଧରୁ
ଜେଣ ଗଭବତୀ େହେଲ ଏବଂ ମାଂସପି wୁଳାଟିଏ ଜନE େଦେଲ । ପୁଣି ଋଷି, ପରାମଶ
କେମ ରାଣୀ ତା,ୁ ରାଜପଥେର ଶୁଆଇ େଦେଲ । େସହି ସମୟେର अବକ ଋଷି
ଯାଉଥିବା େବେଳ ମାଂସ ପି wୁଳାଟି ଦୃ ିେଗାଚର େହଲା େସହି ମାଂସ ପି wୁଳାଟିର अ]ିର
ରୂପ େଦଖି କାେଳ ଏହା ତା,ୁ ବି ଦପ କରୁଛି େବାଲି ଭାବି अଭିଶାପ େହେଲ ।କହି େଲ:
ଉପହାସ କରୁଥିେଲ ଧଂସ ପାଇଯାअ, େନାହି େଲ ଦି ବ ପୁରୁଷ ପାଲଟିଯାअ । अଭିଶାପ
ଆଶୀବାଦ େହଲା, େସ େହେଲ ଭଗୀରଥ ।ଭଗୀରଥ ପବ
ୂ ପ
 ୁରୁଷ, କାହାଣୀ ଶୁଣିେଲ ଏବଂ
େସମାନ, ପାପଗ] ଦଗ୍ଧ ଶରୀର ଓ ଆତEାର ମୁoି ନି ମେk େସ ନି ଘା ତମୁନି, କପି ଳାସ,
ପଜାପତି , େବୖ କୁପୁରୀ, େମରୁଗିରି, ଐରାବତ, ଇpପୁରୀ, ଜହି ଋଷି, ଯମୁନା, ସରସ୍ଵତୀ
ଏବଂ ମାଧବ ନାରାୟଣ ଇତାଦି ଧାମେର ୧୨ବଷ େଲଖାଏଁ ଧରି ୧୪୪ବଷ ତପଶEାରଣ
କରି ଛkି : ଏହି ଦି ବସଟି େଚୖ ତ ଶନି ବାର କୃ { ତେୟାଦଶୀ ଥିଲା । ଏେବ ବି ଏହି
ଦି ବସଟିର ବାରୁଣୀ ସାନବା ବୁ ଡ଼ ଦୃ ିରୁ ତା¡ଯ अଛି । େତେବ ପବ
ୂ  ପତି ଶତି अନୁ ସାେର
ଭଗୀରଥ ବାଟକଢ଼ାଇ ଆେଗଆେଗ ଶ ଫୁ,ି ଫୁ,ି ଚାଲି େଲ । ତା, ସହି ତ अନମାେନ
ମି ଶି ପ|ତୀଥ େହେଲ । ପବ
ୂ  ସ\ାନୁ ସାେର େସଠାେର ପଥେମ ଭଗୀରଥ ପି ତୃପୁରୁଷ,
अଭିଶ ଜଳk अଗି କୁ ଲÇପଦାନ କେଲ । ପେର ପେର ଗାମାତା । କୁ ଳ ଉାରି େଲ
ଭଗୀରଥ । ଗା,ର ସାଗର ସହି ତ ସମଳୀ ହW ଗାସାଗର । ମକର ସଂକାkି େର
େଦବୀ ଗା, ଧାରା ସଗରମାନ,ୁ ମୁo କରି ଥିଲା େବାଲି ଏହା ଏକ ପବି ତ ଦି ବସ ।
ଏହାକୁ ଏକ ପଣ
ୂ ତି ଥି ମେନକରି ଏଠାେର ଓ ବି ଭିନ ନଦନଦୀେର ମକର ବୁ ଡ଼ ପକାଯାଏ
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ଭଗୀରଥ, ତପସାରୁ ନାରାୟଣ ଦଶନ ଓ ପେର ପଦେଧୗତ । ଏହି ପଦେଧୗତ
ଜଳରାଶି ର ଧାରା ହW ଗାର ଧାରା । ଏହି ଠାରୁ ଆରn ହୁଏ ଗା,ର ଜନEବୃ \ାk
େଜ. ଶୁକ ଦଶମୀ ଗା,ର ଜନE । ଏହି ଦି ନଟି ଗା ଜୟkୀ ନାେମ ବି ଦିତ େସ ପୁଣି
ଦଶ ପାପ ହାରି ଣୀ । ଏଣୁ ଏହି ଦି ବସକୁ ଗା ଦଶହରା େବାଲି କୁ ହkି । ଏହି ଦିନ ଗା
ନାରାୟଣ ନାମେର େଯ େକୗଣସି ନଦୀ ବା ଜଳାଶୟେର ସାନ ବା ବୁ ଡ଼ ପକାଇେଲ ସକଳ
ପାପ ଦୂ ରିତ ହୁଏ େବାଲି ବି ଶାସ । କି ଛି ନେହେଲ ଗାଜଳ େଟାପାଏ ମଥ ସି |ନ ବା
ଉଦର କରି ବା ଏହି ଦି ନେର ଉଚି ତ୍ ମେନକରାଯାଏ । େସ ପୁଣି ଦଶ ପାପ ହାରି ଣୀ ।
ଏଣୁ ଏହି ଦି ବସକୁ ଗା ଦଶହରା େବାଲି କୁ ହkି । ଏହି ଦିନ ଗା ନାରାୟଣ ନାମେର
େଯ େକୗଣସି ନଦୀ ବା ଜଳାଶୟେର ସାନ ବା ବୁ ଡ଼ ପକାଇେଲ ସକଳ ପାପ ଦୂ ରିତ ହୁଏ
େବାଲି ବି ଶାସ । କି ଛି ନେହେଲ ଗାଜଳ େଟାପାଏ ମଥ ସି |ନ ବା ଉଦର କରି ବା ଏହି
ଦି ନେର ଉଚି ତ୍ ମେନକରାଯାଏ ।
ସଂଗାହକ : ସେkାଷ ପ+ନାୟକ
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ତାରାପୀଠ : ଏକ अନନ अନୁ ଭୂ ତି
୨୦୧୫ ମସି ହା अୋବର
ମାସେର

ଦଶ

ମହାବି ଦା,

ବି ଷୟେର ଆେଲଖଟିଏ ପ]ୁତ
କରି ବା ପାଇଁ ଆଦି ଶoି,ର ଏହି
ଦଶରୂପ,ୁ ଜାଣିବାର େସୗଭାଗ
େହଲା। ପଥମ ମହାବି ଦା ମା
ତାରା, ପତି ଭିନ ଏକ ପତୟ
ଜାତ

େହଲା।

ଆେଲଖଟି

ପକାଶି ତ େହବାର କି ଛିଦିନ ପେର ମା’, ଆଶୀବାଦ ଓ େଦୖ ବୀ ସଂେଯାଗ
ବଶତଃ

ତାରା

ମା’,

ପୁତ,

ଏବଂ

ତାରାପୀଠର

ପାଗଳ

ସ©

କୁ ହାଯାଉଥିବା ମହାଗୁରୁ ବାମାେeପା, ସ^fେର ଆେଲଖ େଲଖିବାକୁ
अଦୃ  ଆେଦଶ ମି ଳିଲା େଯମି ତି। ମଁୁ ତା ପବ
ୂ ର
 ୁ େeପା ବାବା,
ବି ଷୟେର କି ଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ସୁେଯାଗକୁ

ଶାଶୁଘେର ସମେ]

ନି ଗମାନp, ଦୀeିତ ଭo। ବାମାେeପା େହଉଛkି

ନି ଗମାନp

ପତି ଭା ପି ୟଦଶନୀ େଦବ, ପଥମ ଗୁରୁ। େତଣୁ ଶଶୁର, ପାଖରୁ ବାମାେeପା, ଜୀବନୀ

ସ^fୀୟ ବହି ଟିଏ ମି ଳିଲା। ବହି ଟି ପଢି ବା ଭିତେର ମଁୁ ନି ଜକୁ
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ତାରାପୀଠ, େସଠି କା ମହାଶEଶାନ, େଶତ ସି ମୁଳି ମୂଳେର େeପା ବାବା, ଶି eଣକୁ ପତe
ବ|ୁ ଥିଲି, ଜୀବkକୁ w ଓ -ାରି କା ନଦୀ ଜଳେର ଭି ଜୁ ଥିଲି ଆଉ ତାରା ମା’କୁ
ଲାଗିେହଉଥିବା ରoଜବା ଓ ମpାର ସାକୁ ଆଳତୀର ଝୁଣାଗf େମା ନାସାରf
ଭରୁଥିଲା। ୨୦୧୬ ମସି ହା େଫବୃ ଆରୀ ମାସେର ବାମାେeପା, ବି ଷୟେର େମା ଆେଲଖ
ଟି ପକାଶ ପାଇଲା। ମା ର କରୁଣା ଓ ମହାଗୁରୁ , ଆଶୀବାଦ ରୁ ଆେଲଖ ଟିକୁ ପାଠେକ
ଖୁବ ପସp କେଲ। ପେତକ ପାଠକ, ର ସମାନ ମତ, "ଆପଣ , ଶ¨ ମାଧମେର
ଆେମ ବି ତାରାପୀଠ ଦଶନ କରି ବା अନୁ ଭବ ପାଇଲୁ "। ପକୃ ତେର ମଁୁ େସଯାଏଁ ସି 
ପୀଠର ଦଶନ େସୗଭାଗ अଜନ କରି ନ ଥାଏ। ସବୁ େସଇ ପରାଶoି ମା ହW େଲଖାଉଥିଲା
େମାେତ ନି ମି\ ମାଧମ ମାତ କରି ।
େତେବ ତା ପରଠୁ ଭାବେର ଭାବେର ମାନସ ଚeୁେର अେନକ ଥର ମା କୁ ଦଶନ
କରି ଛି। ପୀଠ ଦଶନ କରିଛି ଏବଂ ସବୁ ଠୁ ଆଯ ର କଥା େହଲା ମାନସ ଦଶନ େର
େଦଖିଥିବା ସବୁ କି ଛି ପକୃ ତେର ଠି କ େସମି ତି ହW ଥିଲା େଯମି ତି ବା]ବେର अଛି । ପୀଠେର
ପହ|ି ଏହି ସୁଖଦ ଆଯ, ମା ପତି େମା ବି ଶାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁ ତ କରି େଦଲା। େତେବ
ମା ପତି ଦି ନୁଦି ନ ନି ବିଡ଼ େହଉଥାଏ ଭାବ। େସଇବଷ ପାୟ ୭ ମାସ ଧରି अତଧି କ ସା
ସମସା ଲାଗି ରହି ଲା। ମଝି େର ଦୁ ଇଥର अବା अତି ସ,ଟାପନ େହାଇଥିଲା। ସୁ
େହବା ପେର ମା ଦଶନ ପାଇଁ ଯି ବାକୁ ଆଗହ ପବଳ େହଲା।
େଶଷେର ମା ର େଡାରି ଲାଗିଲା ୨୦୧୭ ମସି ହା ଜୁ ନ ମାସେର। ଶାଶୁ, ଶଶୁର,
ନଣp, ନଣେpଇ ଓ େମା ସାମୀ ତଥା ପୁअକୁ େନଇ ପହ|ିଲୁ କଲି କତା େର। ମଁୁ
ତାରାପୀଠ ଦଶନ ର ଏକକ अଭିଳାଷ େନଇ ଯାଇଥିଲି। ପଥମ ଦୁ ଇ ତି ନି ଦି ନ େଢ଼ର
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ବୁ ଲାବୁ ଲି େହଲା। ଜୁ ନ ମାସ 11 ତାରି ଖ, ଦି ନସାରା अେନକ ବୁ ଲି ବା ପେର ସfାେର
କାଲି ଘାଟ େର ମା କାଳୀ, ସୁpର ଦଶନ ଓ ପେର କି ଣାକି ଣି କରି େହାେଟଲ କୁ େଫରି ବା
େବଳକୁ ପାୟ ରାତି ୧୧ଟା। ସମେ] अସnବ ଥକି ଯାଇଥିେଲ। ୧୩ ତାରିଖେର ଓଡି ଶା
େଫରି ବାକୁ ଥାଏ। େତଣୁ ନି u\ି କେଲ ୧୨ ତାରିଖ ଦି ନଟି ଆରମ କରି अ କି ଛି ବୁ ଲି ବା
ପାଇଁ। େମା ମନ େଯମି ତି ବି େଦାହ କରି ଉଠି ଲା। ମଁୁ େଯ େକବଳ ତାରାପୀଠ ଦଶନ ଇgା
େନଇ ଯାଇଥିଲି। ରାତି େର ିର େହଲା ସକାେଳ ମଁୁ ଶଶୁର, ସହି ତ ମା ର ଦଶନ ପାଇଁ
ଯି ବି। େଶାଇବା େବଳକୁ अରାତି ପାର। ଭୀଷଣ ଥକାପଣ ବି ଦଶନ େଲାଭୀ ମନକୁ
ନି ଦେର ବାfିପାରିଲା ନାହW। େଭାର ୩ ଟା ରୁ ଉଠି ମଁୁ େମା ନି ତକମ ସାରି ବାହାରି ବା
େବଳକୁ अନ ସମେ] ବି ପ]ୁତି େର ବ]। ଛୁଆ ମାେନ ତଥାପି ନି ଦେର ଥାkି । ଠି କଣା
ସମୟେର ପହ|ି ଗଲୁ ସି ଆଲଦା େସନେର। ସକାଳ ୬.୩୦ ସି ଆଲଦା-େଗୗହାଟୀ
କା|ନଜା ଏÅେପସ େର ଆରn େହଲା ତାରାପୀଠକୁ ଯାତା। େରଳ ଉପରୁ ମା
ଦeିେଣଶରୀ କାଳି , ଆଶୀବାଦ େନଇ ଯାତା ଗତି ଧରିଲା ।
ପାୟ ସାେଢ଼ ୩ ଘ¤ା ଯାତା ର अkେହଲା
ରାମପୁରହାଟ େସନେର। େସଠାରୁ ତାରାପୀଠ ର
ଦୂ ରତ ଆଉ ୯ କି େଲାମି ଟର। େସନ ର ଗଢଣ ବି
ତାରାପୀଠ ମpିର େଶୖ ଳୀେର େହାଇଛି , େଯମି ତି ଆମ
କଟକ େସନ ବାରବାଟୀ ଦୁ ଗ ଛାୟାେର ନି ମତ।
େସଇଠୁ

ହW ଉqୀପନା ବଢି ବାକୁ

ଲାଗିଲା। ମନ

अହରହ ଜୟ ମା ତାରା ଡାକ େଦଉଥାଏ। ଭାନ ଟିଏ
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ଭଡାେର େନଇ ପହ|ିଲୁ ତାରା ପୀଠେର। ମୁଖ ରା]ାରୁ ବାହାରି ମpିର ଆଡକୁ ଯି ବା
େବେଳ େଭାଗରାଗ, ମା କୁ ଲାଗି କରିବାକୁ अଳତା ସି pୁର ଇତାଦି କି ଣିବାକୁ अଟକି େଲ
ପରି ବାର େଲାେକ। ସମେ] ଥକି ଯାଇଥିେଲ ଜୁ ନ ମାସ ଖରା ଓ ଯାତା କ ାkି େର। ମଁୁ କି m
अଥୟ େହଉଥାଏ। ତରବର କରି ସମ],ୁ େନଇ ମpିର ଆଡକୁ ବାହାରିଲୁ । ବାଟରୁ ଖୁବ
ଶାେର ମା ଲାଗି କି ଣିେନଲି େଗାଟିଏ ମpାର ଗଜରା, େଗାଟିଏ अପରାଜି ତା ଗଜରା ଏବଂ
େଗାଟିଏ େଶ୍ଵତପଦE ହାର।
ମpିର େଯେତ େଯେତ ପାଖ େହଉଥାଏ ଏକ अଦୃ  େସ ହମୟୀ ଶoି ଟାଣିେନଉଥାଏ
अନାୟାସ। ଚତୁ ଦଗ ଳ
ୂ ତଃ େମା ଲାଗି ପଥମ ପରି ଦଶନ ଥିଲା କି m ମାନସଦଶନ
ଏେତଥର କରି ଥିଲି େଯ ପଥମ ଥର େଦଖୁଥିବା ସବୁ କି ଛି ଚି ର ପରିଚି ତ ଓ ନି ତ ପରି ଦଶତ
ଲାଗୁଥିଲା। ସକାଳ ୧୧.୩୦ ପାଖା ପାଖି ସମୟ େସେତେବଳକୁ । ୧୨ ଟା େବଳକୁ ପହଡ
ପଡି ବାର ଥାଏ। ସାବଜନୀନ ଦଶନ ଦାର େସେତେବଳକୁ ବp କରି ଦି ଆ ଯାଇଛି ।
ପରି ମାଣିକ ଦଶନ ପାଇଁ ଜଣ,ୁ ୨୦୦ ଟ,ା େଲଖାଏଁ େଦବାକୁ େହବ। େସଥିେର ବି ରାଜି
େହାଇ କି ଏ ଯି ବ େସ କଥା ିର କରି ବା େବଳକୁ େସ ସୁେଯାଗ ବି ହାତଛଡା େହାଇଗଲା।
ଗଭଗୃହ ସାମା ମwପରୁ ପବଳ ଗହଳି ଭି ତେର ମା ମୁଖଶୀ ର ଦଶନ ଖୁବ କେର
ମି ଳିଲା। େତେବ ମpିର ଦାରେର ପାଦ ଥାପି ବା ପରଠୁ େମା ଆଖିରୁ अଶଧାର अନଗଳ
େବାହି ଚାଲି ଥାଏ। ମା କୁ େଦଖିେନବା ପେର ସେତକି अୟୁତ ଜନEର େଶାଷ େମ¤ିଗଲା,
େକାହ ଏବଂ ଆନpେର ବି ଗଳି ତ ହୃଦୟ ଚeୁ େଦଇ ନି ଗିଡି ପଡୁ ଥିଲା ମା ଚରଣ ପଖାଳି ବା
ଲାଳସାେର। ଠି କ ସମୟେର ପହଡ଼ ପଡି ଗଲା। ମpିର ପରି ସର କମଶଃ ଫା,ା
େହଉଥିଲା। େମା ପାଇଁ ମା ର अନ ପସାଦ ଡବା ଟିଏ ଆଣିେଦଇ ବାକି ସମେ] ମଧନ୍ହ
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େଭାଜନ ପାଇଁ ବାହାରି ଗେଲ। ମଁୁ କି m ଯି ବାକୁ ନାରାଜ। େସଇ ମwପେର ଠି କ ମା ର
ଗଭଗୃହ ଦରଜା ସାମାେର ହାତେଯାଡି ବସି ରହି ଲି। ମwପେର ମାତ େକେତଜଣ ବୃ 
ପଜ
ୂ କ ଆଉ अ କି ଛି େଲାକ ଥାkି । ମଁୁ େସମି ତି କାpୁ ଥାଏ।
ଓଡି ଶାରୁ ଯି ବା ପବ
ୂ ର
 ୁ ବoିଗତ ଭାେବ ଖୁବ ବଡ଼ ଏକ ଆେବଗିକ ଧ¥ାେର eତାo
ମନ ଓ ହୃଦୟ େନଇ ଯାଇଥାଏ। େସଠି ପହ|ି ମା କୁ ମନଭରି ଦଶନ କରି ପାରି ଲି ନାହW,
େତଣୁ ଆହୁରି େବଶୀ ଦୁ ଃଖ ଲାଗୁଥାଏ। ପତି ଟି ଲୁ ହେଟାପା ମା ପାଖେର ମନକଥା ବଖାଣୁ
ଥାଏ। ହୃଦୟ ବି ଦାରକ ଆେବଗ ସବୁ କୁ ମା ପାଦେର ସମପତ କରି େଦଇ େକବଳ ଦଶନ
ସୁଖ ଲାଗି अନୁ ନୟ କରୁଥାଏ। େକହି େକହି କହି େଲ ପୁନବାର ଦାର ୨ ଟା େବେଳ
େଖାଲି ବ, ଆଉ େକହି କହି େଲ ୪ ଟା େବଳକୁ । େସେତେବେଳ ଭିଡ଼ ଭି ତେର ମଁୁ କି
ମନଭରି େଦଖି ପାରି ବି ନା କଥା େହଇପାରି ବି େମା ମା ସାେର ! େତଣୁ ନି ବୁଜ ଦାର
େସପେଟ ଥିବା ଶି ଳାମୟୀ ମା ର ରାତୁ ଳ ପାଦ ତେଳ ଖୁବ ଭାବେର େଗାଟି େଗାଟି କରି
େଟକି େଦଉଥିଲି ଆଗହ େର କି ଣି େନଇଥିବା ଫୁଲହାର ଗୁଡିକୁ ଆଉ ମେନମେନ େଦଖୁଥିଲି
େକେଡ ସୁpର ଦି ଶୁଥିବ େମା ତି ପୁରସୁpରୀ ମା। ଆଯ େହଲି େଯେବ ଖରା ଧାସ େର
ଝାଉଁଳି ପଡି ଥିବା େସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମା କୁ ସମପଣ କରି େଦବା ପେର କି ଛି eଣ ପାଇଁ ସଦ
େତାଳା େହବା ପରି ସେତଜ ଓ ବସାୟି ତ େଦଖାଗଲା ଏବଂ ମା େସଇ ହାରତକ ଗଳାେର
ଧାରଣ କରି ଛି େଦଖି ବି େଭାର େହଲି । ଆପଦ ଲମି ତ ମାଳ ଗୁଡିକ ମା ର ପଦଶ
କରୁଥିବା େଦଖି ବା ପେର େଯେବ ସମି ତ େଫରିଲା, ହଠାତ ସେତଜ ଦି ଶିଥିବା ଫୁଲତକ
ଏକବାର ମଉଳି ଯାଇଥିଲା, େଯମି ତି ବାସି ଛଡାଫୁଲ। ଆଗହ େର େଟକି େଦଲି
େଭାଗଡାଲା ଆଉ अଳତା ସି pୁର। ଚମଚeୁ େଦଖୁଥିଲା ସବୁ େସମି ତି ଯଥାବତ ରହି ଛି,
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େହେଲ ମନଚeୁ େଦଖୁଥିଲା ମା ଥେର ହାତ ବୁ େଲଇେନଲା ତା ପାଇଁ ନି େବଦି ତ େନୖ େବଦ
ଉପେର ଆଉ ବାମପାଦ ବୃ ାୁଳି େର ଛୁଇଁେଦଲା अଳତା ଓ ସି pୂର। କୃ ତକୃ ତ
େହଉଥାଏ େମା ବି ହଳି ତ ଆତEା। ଆନpାଶ ବବସ ଗଳି ଚାଲି ଥାଏ ଆଖି ରୁ ଗw ଗୀବା
େଦଇ ସବା ଭିେଜଇ ଭିେଜଇ।
ସମୟ ପାୟ ୧.୧୫। ମା କୁ ତା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ନି ମି\ େନୖ େବଦ ଆପଣ କରି ବା
ପେର ବସି ବା ଜାଗାେର ଉଠି ଠି ଆ େହଲି େଯେବ ନାକରୁ ମଥା ପଛ ଯାଏ ସି pୁର ନାଇ
ଥିବା ଧୁସରି ଆ କଳା ରର ¦ୀେଲାକ ଜେଣ ଈଶାରା େର ଠି ଆ େହବାକୁ କହି େଦଇ
ଗେଲ। େସ େକାଉଠୁ ଆସି େଲ ଏବଂ କୁ ଆେଡ ଗେଲ େସକଥା ମଁୁ ଜାଣିପାରି ଲି ନାହW।
େଜାଡ଼ହ]େର ଠି ଆ େହାଇଥାଏ ମଁୁ ଠି କ ମା ର ଗଭଗୃହ ଦାର ସି ଧା େର। ହଠାତ ପଜ
ୂ କ
ଜେଣ अସମୟେର େଖାଲି େଦେଲ ଦାର। ସାମାେର ମା ତାରା। ଆକାଂeୀତ ଦଶନ ର ଏ
ଦୁ ଲଭ ସୁେଯାଗ େମାେତ ଶୁନ କରି େଦଲା େଯମି ତି। ଆକ ପାନ କରୁଥିଲି ମା ର ସୁpର
ରୂପ अମୃତ। ମା ଓ େମା ଭିତେର ମାତ େକଇହାତ ର ଦୂ ରତା େକବଳ, କି m ପତି ବfକ
ଶୁନ। ଏ ଦୁ ଲଭ ଦଶନ େସୗଭାଗ କି େସ ପରାଶoି , ବି ନା ଆଶୀେଷ ସnବ ହୁଏ !!!
ହଠାତ ପାଟିକରି ଉଠି ଲି "ଜୟ ମା ତାରା", ଏଇ ଉଦେଘାଷେର ଉପିତ अନ ଦଶନାଥୀ
ମାେନ ମଧ ଉଠି ଠି ଆେହେଲ ଏବଂ "ଜୟ ତାରା" େଘାଷ େର ପକ"ିତ େହଲା ମpିର
ପରି ସର।
େକେତ ସମୟ େଖାଲା ରହି ବ ଦାର, େସକଥା ବୁ ଝି ବା ପାଇଁ ବୟ; ପଜ
ୂ କ ଜଣ,ୁ
ପଚାରିଲି । େସ କହି େଲ, अସମୟେର େଖାଲି ଛି ଆଜି । ଫୁଲ ବହୁତ େହଇଯାଇଛି , େତଣୁ
ଗଭଗୃହ ସଫା କରି ବାକୁ େଖାଲା ଯାଇଛି । ପpର ମି ନିଟ େର ବp େହାଇଯି ବ।
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ତରବରେର ପରିବାର େଲାକ,ୁ େଫାନ କରି ଡାକି ଲି। େସମାେନ ପହ|ି ଦଶନ କରି ବା
ପାଇଁ ଯି ବା େବଳକୁ ଗହଳି ବଢି ଯାଇଥିଲା ସତ, େହେଲ ମା ର अପାର କୃ ପାରୁ େମା ପୁअକୁ
େନଇ ପୁନ ମା କୁ ଆପଦ ମ]କ ପରି¬ାର ଦଶନ କରିବା େସୗଭାଗ େହଲା। େଭାଗ ଓ
ଫୁଲ अପଣ ପାଇଁ ଶଶୁର ପଜ
ୂ କ,ୁ ଡାଲାଟି ବେଢ଼ଇ େଦବା େବେଳ ତା,ର ପଥମ
ପତି କି ୟା ଥିଲା, "ଏ ତ ଚଢା ସରିଛି େବାେଧ"। ଶଶୁର अବଶ ତା,ୁ ବୁ ଝାଇେଦେଲ େଯ
ଖରାଧାସେର ଶୁଖିଯାଇ ଏମି ତି ଦି ଶୁଛି। ମଁୁ କି m ମା ଉେqଶେର ପଣିପାତ କରୁଥିଲି େମା
ହାତରୁ କି |ିତ ସମପଣ ସୀକାର କରି େମାେତ କୃ ତାଥ କରିଥିବାରୁ।
ଜୀବk କୁ w ପାଖେର ସମେ] ବସି ଥାଉ ପହଡ଼ େଖାଲି ବା अେପeାେର। ମଁୁ ଉଠି ଆସି
ଥେର ପହ|ି ଗଲି ତାରା ମା ର େଗଲ୍ହାପୁअ ବାମାେeପା , େଛାଟ ମpିର ଟି ପାଖେର।
अନୁ ଭବ େହଉଥିଲା ତା,ର େସ ଧାନ ମୂ\ଟି େଯମି ତି ଏେବବି ଜୀବk। ତା,
ଉେqଶେର ପଣାମ କରି େଫରି ବା େବଳକୁ ଶୁଣିଲି अପରାହ ଦଶନ ୪.୩୦ େବଳକୁ
ଆରn େହବ। ଆମକୁ କି m ୪.୩୦ ସୁା ରାମପୁରହାଟ େସନେର ପହ|ିବା କୁ େହବ
େଫରkା େଟନ ଧରି ବାକୁ । ପରଦି ନ ସକାଳୁ ଓଡି ଶା େଫରିବା େଟନ। େତଣୁ अଟକି
େହବନି । ଖରା ଟିେକ ମଉଳି ବା ଯାଏଁ ଜୀବk କୁ w ପାଖ ଶୀତଳ ପବନେର ବସି ଲୁ। ଏଇ
ଭିତେର ମଁୁ ଭୁ ଲି ଯାଇଥାଏ େଯ େସଦି ନ ସକାଳୁ େସ ପଯk ମଁୁ अଭୁ o ଥିଲି। େଭାକ େଶାଷ
ସବୁ କି ଛି େକଉଁଆେଡ଼ ଉେଭଇ ଯାଇଥିଲା େଯମି ତି।
େଫରି ବା ପାଇଁ ବାହାରି ଲା େବେଳ ମା କୁ କୃ ତତା ଜଣାଇଲି । ମଁୁ ଓ େମା ପୁअ
ସୁpର ସୁଦୃଶ ଦଶନ ସୁଖେର ବି େଭାର େହଉଥିଲୁ ଆଉ ପରି ବାରର अନମାେନ ସାମାନ
ଉଦାସ େହଉଥିେଲ ଭଲେର ଦଶନ କରି ନ ପାରି ବା େଯାଗଁୁ। ବାମାେeପା , ସାଧନା ଳ
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ମହାଶEଶାନ ଓ ତା, ସମାଧି ଦଶନ କରି େଫରି ବା େବଳକୁ େଭାକ ଲାଗୁଥିଲା। ମା ର अନ
ପସାଦ ତକ ଉଦର କରି ବା ପେର ସkକ ସରୂପ ମା ର ପାଦ ପତି ମା ହେଳ ସାେର
ଧରି ବାହାରିଲି େଫରkା ପଥେର। ଜୀବk ପୀଠେର ପଥମ ମହାବି ଦା ସkାନବdଳାମା
ଆଦି ଶoି , ଦଶନ ର ଏଇ ଦୁ ଲଭ अନୁ ଭବ ସାରା ଜୀବନ େମା ସE ତିେର ଉ·ୀବି ତ
ରହି ବ। ଜୟ ମା ତାରା।
ଲି , େରାଡ଼
କଟକ-୧୨
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େନୖ େବଦରୁ ନି ମା ଲ
ଏକ
୧୭, େବାଷପଡ଼ା େଲନ, କଲି କତା।
ବାହE ମୂହୁ\, େଭାର ୩ ଟା, ୫ ଜୁ ଲାଇ ୧୯୦୨।
ନି ଜ କe ଭିତେର ପଲ, ଉପେର େଶାଇବାକୁ େଚା କରୁଥିେଲ
ଭଗିନୀ ନି େବଦି ତା। अେନକ ଆଗରୁ ତା,ର ରାତୀେଭାଜନ ସହ ତା,
ପାଖେର ରହି ପାଠ ପଢୁ ଥିବା କି ଛି ଜଣ ଝି अମାନ, ସହ ରାତୀ ପାଥନା
ସରି ଯାଇଥିଲା। ପାଥନା ପେର ଝି अମାେନ ତା, କeକୁ େଶାଇବାକୁ
ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। କି m ନି େବଦି ତା, ଆଖିକୁ ନି ଦ ଆସୁ ନ ଥିଲ। େସ
अିର ଥିେଲ, ମାନସି କ ]ରେର। େସହି अିରତା ଭିତେର ବାପା,ୁ
ମେନ ପକାଇ ନି ଜ ଭିତେର ିରତା ଆଣିବାକୁ େଚାରତ ଥିେଲ।
ତଥାପି ସଫଳ େହାଇ ପାରୁ ନ ଥିେଲ।
ବାର^ାର େସ କଡ଼ େଲଉଟାଉଥିେଲ। ପଲ,ରୁ ଉଠି ଆସି ଝରକା
ବାହାରକୁ େଦଖୁଥିେଲ। ନି ଃସ, ନି ଜନ
 ରା]ାେର େକବଳ ବତୀଖୁ¤
ଉପର eୀଣାେଲାକ ବତୀତ अନ କି ଛି େଦଖା ଯାଉ ନଥିଲା। ଦୁ ଇଦି ନ
ପେମାଦ କୁ ମାର ପwା

ତେଳ ସାମୀଜୀ, ସହ ସାeାତକାର ପେର ଧୀେର ଧୀେର ବଢ଼ି ତା,ର
ମାନସି କ अବା ଏଇଠି ଆସି ପହ|ି ଥିଲା।
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ବାର^ାର ତା,ୁ ଆଜି ପଚw ଈଶର ବି ଶାସୀ ଭଗବତ୍ବାଣୀ ପଚାରକ ତା, ବାପା,
ହସ ହସ ମୁହଁ, ପି ଲା,ୁ େମାହି େଦଲା ଭଳି ଶ¨ର ପେୟାଗ ତା,ୁ ମେନ ପଡୁ ଥଲା। ପି ଲା
େବଳୁ ବାପା,ୁ ହେରଇଥିେଲ। ଫାନ୍ସ କବଳରୁ ଆୟାଲାwକୁ ମୁoି ଆେpାଳନେର ଭାଗ
େନଇଥିବା ତା, ସାଧୀନେଚତା अଜା ତା, ଆଦଶ ଥିେଲ ଏବଂ ତା, ପାଖେର ତା,
ଲାଳନପାଳନ େହାଇଥିଲା।
ବାହାେର କି ଏ କବାଟେର କରାଘାତ କଲା। କି ଏ େସ ଏହି ରାତୀକାଳ ମୁହୂ\େର –
ଆଶ,ାଗ] େହେଲ େସ। ବାହାେର େବଲୁ ର ମଠର ଜେଣ ସାଧୁ ଠି ଆ େହାଇଥିେଲ।
ନି େବଦି ତା,ୁ େଦଖୁ େଦଖୁ କହି େଲ – ରାତି ୧୨ଟାେର ସାମୀଜୀ ଚାଲି ଗେଲ।
ନି ିତ ରୂେପ କି ଛି अଶୁଭର अନୁ ମାନ କରି ପାରୁଥିେଲ ମଧ େବଲୁ ର ମଠରୁ
ଆସି ଥିବା େସହି ସାଧୁ,ର ପାଟିରୁ ବାହାରି ଥିବା ଶ¨ଗୁଡିକୁ େସ ହଠାତ୍ ବି ଶାସ କରି
ପାରି େଲନି ।
ଦୁ ଇଦି ନ ତେଳ ତା,ର ସାମୀଜୀ, ସହ ସାeାତ େହାଇଥିଲା। ସାମୀଜୀ ନି ଜ
ହାତେର ପି ୟ ଶି ଷା,ୁ ଖାଦ ବାଢ଼ି ଥିେଲ, େଯଉଁଭଳି ଯୀଶୁଖୀ ତା, େଶଷ ସମୟେର
ଶି ଷମାନ, अଇଁଠା ହାତେର ପାଣି ଢାଳି ଥିବା ଭଳି ଖାଇ ସାରି ଲା ପେର ତା, अଇଁଠା
ହାତେର ସଫା େହବା ପାଇଁ ପାଣି ଢାଳି ଥିେଲ। େସେତେବେଳ ହW ତା, କଥାରୁ େସ ଏହି
ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବାର ସୂଚନା େସ ପାଇ ସାରି ଥିେଲ।
ଶୀରାମକୃ {, अନୁ ସାେର ଆସkା ୭୨ ଘ¤ା ମଧେର ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ତା,ର
ନି ବକ ସମାଧି ର ସାଦ ଚାଖିବାର ସମୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା। କି m ତାହା େଯ ଏେତ ଶୀଘ
ଆସି ଯିବ, ନି େବଦି ତା, କନାତୀତ ଥିଲା। ହୃତ୍କି ୟା ବp େହବା କାରଣରୁ ସାମୀ
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ବି େବକାନp, େଦହାk ଖବର ଡାoର ମଜୁ ମଦାର େଘାଷଣା କରି ଥିବା ଶୁଣିଲା ପେର
ନି େବଦି ତା, ମନେର ମୃତୁ ସମୟର अସୁମାରୀ ଆେବଶକୁ େସ अନୁ ଭବ କରି ପାରୁଥିେଲ,
କି m ତାକୁ ପକଟ କରି ପାରି େଲନି ।
 ବି ଷୟେର अନୁ ସfାନ କଲା ପେର କହି େଲ – ମଁୁ
ଦାହ ସଂ;ାରର ସମୟ ନି ଘ¤
ସକାଳ େହେଲ ବାହାରି ବି।
ସାଧୁ ଜଣକ େଫରିଗେଲ। ରାତୀର େସହି ନି ]à େକାଳାହଳ ଭିତେର ଭଗିନୀ
ନି େବଦି ତା, ଇଛା େହଉଥିଲା ଗଳା ଫେଟଇ େଜାର୍େର ଚି ାର କରି େବ। ମନର
ଦୃ ଶପଟଳେର ନି ଜର ଏକାkେବାଧତା ଓ ମୁw ଉପରୁ ସହସା अଦୃ ଶ େହାଇ ବସି ଥିବା
ତଥା]ୁସୂଚକ ଆଶୀବାଦର ବରଦହ]କୁ େସ ହେରଇ େଦଇଥିେଲ।
େଯଉଁ ସାମୀଜୀ, ଓଜସି ନୀ ବାଣୀେର ପଭାବି ତ, ଆକଷତ େହାଇ େସ ଭାରତବଷକୁ
ନି ଜ କମଭୂମି ଓ ଇହଧାମ ଭାେବ ଆଦରି େନଇଥିେଲ, େସ ଆଜି ଏହି ଜଗତେର ନାହଁ ାkି ।
ବହEାw ସଂରଚନାେର ଡାରଉଇନ୍, ଓ ନି ଉଟନ୍, ପାମାଣିକ େବୖ ାନି କି ତଥ
अେପeା ସନାତନ ଧମଗ©ର ଏହି ଚି ର ମୁନୀଋଷି अନୁ ଭୂ ତ ତଥେର େସ େବଶି ପଭାବି ତ
ଓ अନୁ ପାଣିତ ଥିେଲ।
ଏହି ପରି େପeୀେର ଏକରୁ अେନକ अଥାତ ‘ଏକଃେହାଂ ବହୁଷାମଃ’ ଭଳି ଜଟିଳ
େବଦ ବାକକୁ ଉାର କରି ଏହି ଚକକୁ ବୁ େଝଇ ସାମୀଜୀ ବୁ େଝଇଥିେଲ ପକୃ ତି େର ବହEାw ଓ ଆତEନର अଭି ବୃ ି କି ଛି େଶ. ବୀଜ ସରୂପ, ଯାହା ଭିତରୁ
ଆୟ ହW ଆୟ େହାଇ ଏକ ନି q ସମୟ ପାଇଁ ଜଗତ ତାକୁ ଉପେଭାଗ କରିବା अବାେର
ଥାଏ। ଈଶରୀୟ କାମର ସମାି ପେର ପୁଣି େସହି ବୀଜ ବି ]ାରି ତ କମ अବେଶଷକୁ
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ଜଗତ ମଧେର ବି ତରଣ କରି ମୂଳ େସହି େଶ. अବାକୁ େଫରି ଯାଇଥାkି ।
ଜନE-ମୃତୁର ଏହି ଚକ ବୁ ଝାଇବାକୁ ଯାଇ େଯଭଳି ଶୀକୃ { अଜୁ ନ,ୁ ଗୀତାେର
ବୁ େଝଇଥିେଲ : ବାସଂ$ ଜୀ$ାନି ଯଥା ବି ହାୟ …..
େଯଭଳି ମନୁ ଷ ପୁରୁଣା ବ¦ ପରି ତାଗ କରି ନୂ ତନ ବ¦ ଧାରଣ କରି ଥାଏ, ଠି କ୍
େସଭଳି ଶରୀରେର ଥିବା ଜୀବାତEା ପୁରୁଣା ଶରୀର ତାଗ କରି अନ ଏକ ଶରୀରକୁ ପା
େହାଇଥାkି ।
ଏହାର ବହୁତ ବଷ ପେୂ ବ ଭଗବାନ,ୁ

େଖାଜି େଖାଜି ଶୀରାମକୃ {, ଭଳି

ତ\ଦଶୀ, ପାଖେର ଧରା େଦଇଥିେଲ ନେରpନାଥ ଦ\।
ଶୀରାମକୃ {, ଧାନ-ବି ଚାରର ସମୟେର ଆସkା ସମୟେର ଭାରତ ବଷେର
ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା अ®ୁ ତ ପରିବ\ନର ସାe-ଦା ରୂେପ େବଦାk ବି ଚାରକୁ ଦୁ ନି ଆ
ଆଗେର ଉପାପି ତ କରି ବାକୁ ସଷମwଳେର ଉ®ାସି ତ େହଉଥିବାର େଯଉଁ ନeତକୁ
ପୃଥିବୀପୃ.େର ଉ\ରି ତ େହବାର ଦୃ ଶ େଦଖିଥିେଲ, େବଦାk ଦଶନକୁ ଈଶର, କରୁ
ଦଶାଇ ଉଦ୍େଘାଷଣା କଲାେବେଳ ତା, ବାଖାକୁ ଗୁରୁ,ର ବାଣୀ ରୂେପ ମୁo କେର
ସ ୀକାର କରି ସୃିର ଆବହମାନ କାଳରୁ ଉ\ରି ଆସୁଥିବା ଏହି ଭୂ ମିେର ଗୁରୁ ଶି ଷର
ପାଚୀନ ପର"ରାେର େଯାଗ େଦଇଥିବା ନେରp ନାଥ ଦ\ େସହି ନeତର ମାନବ ରୂପୀ
ଥିେଲ।
ତଦ୍ବି ି ପଣିପାେତନ ପରି ପେଶନ େସବୟା
ଉପେଦekି େତ ାନଂ ାନି ନ]\ଦଶନଃ
(ଭଗବତ ଗୀତା୪।୩୪)
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अଥାତ୍,
ଗୁରୁ, ନି କଟବ\ ୀ େହାଇ ସାା ପଣିପାତ ପବ
ୂ କ
 ପଶ ତଥା େସବା କରି ାନ
ଆହରଣ କର। େସହି ତ\ଦଶୀ ାନୀ ପୁରୁଷ ତୁ ମକୁ ାନାମୃତେର ଆପାୟି ତ କରି େବ।
ଶୀରାମକୃ {, ପାଇଁ ନେରp ନାଥ େଯଉଁ ଭଳି ଥିେଲ, ସାମୀ ବି େବକାନp, ପାଇଁ
ମାଗାେରଟ େନାେବଲ ମଧ େସଭଳି ଥିେଲ।
ସାଧୁ ଜଣ, େଫରିଗଲା ପେର ଥ¥ା ମାରି ପଲ, ଉପେର ବସି ପଡ଼ି ଥିବା ନି େବଦି ତା
अ¤ା ଘଡ଼ି େଦଖି ପକୃ ତି  େହେଲ। ରାତି ୩ଟା ବାଜୁ ଥିଲା। େଭାର େଭାରରୁ ତା,ୁ
େବଲୁ ର ମଠ ବାହାରି ଯି ବାକୁ େହବ। ବାହE ମୁହୂ\ର ଧାନ କରି ବାକୁ ପ]ୁତ େହବାକୁ
ଲାଗିେଲ େସ।

ଦୁ ଇ

ଭଗିନୀ ନି େବଦି ତା ତା ପରଦି ନ ସକାଳୁ େବଲୁ ର ମଠକୁ ଆସି ଲା େବଳକୁ ତା,
ମୁଖମwଳ ିର, ପତି କି ୟା ଶନ
ୂ  େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ବାପା, ଠାରୁ ପି ଲାଦି େନ ପାଇଥିବା
ଆଧାତିE କି ପଭାବେର ପଭାବି ତା ଶି ଷା କନାଟି େବଲୁ ର ମଠେର ପହ|ିବା ପେର ଗୁରୁ,
ନି p ନି ବା କ ମର ଶରୀର ପାଖେର ବସି ମର ଶରୀରକୁ ଉେଠଇ େନଲା ଯାଏଁ ନି ଦାଗତ
ମାନି ଗୁରୁ େସବାରୂେପ अବି ରତ ବି Òଣା କରି ବାେର ଲାଗିଥିେଲ।
େବଲୁ ର ମଠ ତି ଆରି େହବା ସମୟେର ଶୀ ଶାରଦା ମା, େଜାେଷଫିନ୍ଓ ଶୀମତି ଓ’
ବୁ ଲ୍, ଉପିତି େର ସାମୀଜୀ, ଶି ଷତ େସ ଗହଣ କରିଥିେଲ। ଯଦପି ଜନE େହବା
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ଆଗରୁ ତା, ମା ତା,ୁ ଈଶର,ୁ ସମପ େଦଇଥିେଲ ତଥାପି େସ ବି ଷୟେର अନଭି
ସାମୀଜୀ ଭାରତ ମାତା,ୁ अପଣପବ
ୂ କ
 ତା, ନଁା ମାଗାେରଟରୁ ନି େବଦି ତା େଘାଷଣା
କରି ଥିେଲ। ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣା େଯମି ତି ପବ
ୂ  ନି ାରି ତ ଥିଲା।
ଦୀeା େନବା ପେର ଧୀର ମାତା ଓ अନ ମାନ, ସହ କାଶE ୀର ଯାତା ସମୟର ଏହି
ଭଳି ଏକ ଦି ନେର ସକାଳ ଜଳଖିଆ େବେଳ ସାମୀଜୀ ନି ଜର ସ-ରଚି ତ କବି ତାଟିକୁ ତା,
ଓଜସି ନୀ ବାଣୀ କେର ସୂଯ ଆହାନ ପବ
ୂ କ
 ଆବୃ \ି ତା,ର ମେନ ପଡ଼ି ଲା। େସ ଦି ନ
ବି ଜୁ ଲାଇ ୪ ଥିଲା, ଆେମରି କାର ସାଧୀନତାର େଘାଷଣା ଦି ବସ।
[ ଦି ପହର ଛାଇ ପୃଥୀପୃ ସାରା ବି ]ାରି ତ େହଲା ଯାଏଁ;
ପତି ଟି अଣୁେର ଆପଣ, ଆେଲାକ ପତି ବିମି ତ େହବା ଯାଏଁ;
¦ୀ ଓ ପୁରୁଷ ମୁw ଉେଠଇ ଛି wି ଯାଇଥିବା ଶୃଂଖଳକୁ େଦଖିଲା ଯାଏଁ;
ଏବଂ
ନବୀକରଣ େହଇ ଚାଲି ଥିବା ସଭW, ବାସkି କ ଆନpିତ ଜୀବନ ନ େଦଖିଲା ଯାଏଁ;
େହ ଈଶର, ଆପଣ ଆପଣ, ନି ଜ ନି ବେରାଧ କେe ପରିଭମଣ କରୁଥାm ! ]
କି m ପୁରା କବି ତାଟି ମେନ अଛି ତା,ର। େଯଉଁଭଳି ଚମାର କବି ତା ଥିଲା, ତା
ଠାରୁ अଧି କ ଥିଲା େସହି ଚଳଚ|ଳ ସାମୀଜୀ, କ।
େସ ମେନ ମେନ କବି ତାଟି ଆବୃ \ି କରିବାେର ଲାଗିେଲ।
ଭୁ େପp,ୁ

ଧରି ବି େବକାନp, ମା ଆସି ଥିେଲ। େଶଷନି ଦାେର େଶାଇଥିବା

ମାତୃ ଭୂ ମିର େସବାରତ ଏହି ପୁअଟିର ଲ^ା ଶରୀରକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି େସ କpନରତ अବାେର
ତା, ଉଦର ଭିତେର ପୁତର େଛାଟ ଶାରୀରର କନା କରୁଥିେଲ। ପି ଲାଟି ଦି ନୁ ନି ଜ
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ସkାନର କାଯକଳାପେର ପଭାବି ତ ଏବଂ ଆବି ଭୂ ତ ମା’,ର ଏହି ପତି କି ୟା अେପeିତ
ଥିଲା।
ତା, କାନେର ଆସି ଜେଣ କି ଏ କହି ଥିଲା – ସନ ାସୀ, େଦହ ତାଗ ଘଟିଛି। ତା
ପାଇଁ କାpkି ନାହW।
େସ ତତ୍eଣାତ୍ ପକୃ ତି  େହେଲ। ପତି କି ୟା-ଶନ
ୂ  ଭାବେର अନବରତ ତା,
ସkାନର ମର ଶରୀରକୁ ପା କରୁଥିବା ନି େବଦି ତା,ୁ ଚାହW ତା, କାp ବp େହଇ
ଯାଇଥିଲା। ଚି ରkନୀ ମାତୃ ଗଭା ଭୁ ବେନଶରୀ ଜାଣିଥିେଲ ତା,ର ଏହି ସkାନଟି ଭାରତ
ମା ପାଇଁ େଯତି କି ଭାବୁ ଥିଲା ଓ କାଯ କରୁଥିଲା, ଯାହାର ଉଦରରୁ େସ ବାହାରି ଲା ତାର
ଚି kା ବି ତା ପାଇଁ ଈଶର ନି େqଶ ଥିଲା।
ସୁଦୂର ଲwନେର ମଧ ପଥମ ସୂଯ ାେଲାକେର ଆେଲାକି ତ ତା, ନି ଜ ଜନEଭୂ ମି
ପବ
ୂ  ଭୂ ଖw ସ"କତ अସଂଖ ସଂ;ାରିତ ବା\ା ପସାରର ଏକ ପାକୃ ତି କ अନୁ ଭୂ ତିକୁ େସ,
ଭାରତକୁ ନି ଜ ମାତୃ ଭୂ ମି ଓ କମଭୂମି ରୂେପ ସୀକାର କରିଥିବା ଭଗିନୀ ନି େବଦି ତା, ତା,
ଗୁରୁ,ର ମାତୃ ଭୂ ମି ପତି ଥିବା अଗାଧ େପମକୁ ହୃଦୟର ପତି ଟି େକାଣେର अନୁ ଭବ
ବ\ମାନ अନୁ ଭବ କରି ପାରୁଛkି ।
ନି ିତ ରୂେପ ତାହା ତା, େସୗଭାଗ ଥିଲା େଯ ୧୮୯୫ ଓ ୧୮୯୬ ଦୁ ଇଟି ଯାକ
अବସରେର େସ ତା, ଗୁରୁ, ସନାତନ ଆଧାତିE କି ବାଖା ଶୁଣିଥିେଲ ମଧ ୧୮୯୮ର
ଆରnେର ଭାରତ ଆସି ଲା ପଯk ଗୁରୁ, ବoିଗତ ଜୀବନର ଶନ
ୂ  କି ^ା अତି ନଗଣ
ପରି ଚୟ େସ ପାଇ ପାରି ନଥିେଲ। अଭି ତା अଭାବର ଫଳ ସ ରୁପ ତା, ବoିତର ଆତEପକଟ କରଣର ପତି ପାେଦ ପାେଦ ଭାରତୀୟ ଜଲ, ନଗର ଓ ରାଜ ରା]ା ବଦଳେର
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ପାଚ ଜଗତର ଜେଣ ଧାମକ ଗୁରୁ ତା, ସE ତି ପଟଳେର ଆସି ଠି ଆ େହାଇ ଯାଉଥିେଲ ।
ଲ^ା ଚଉଡା େତେଜାଦୀ େଚେହରାର ଶରୀରଟିେର अଗି ସଂେଯାଗ ଦାରା ଜଳୁ ଥିବା
ଜୁ ଇ ନି ଆଁ ସହ ମାଗାେରଟ, ମନ ବି ଉ ଭ+ାେର ସୁଦୂର अତୀତକୁ ବି ]ାରି ଯାଇଥିଲା
େଯଉଁ ଆକଷକ େଚେହରାକୁ େସ େଯଉଁଦିନ ପଥମ କରି େଦଖିଥିେଲ ଇଂଲwେର, ଜେଣ
ବfୁ , ନି ମkି ତ अତି ଥି ରୂେପ। େକବଳ େସହି ଥର ହW େସମାେନ ୧୫ କି ^ା ୧୬ ଜଣ,
ଗହଣେର େସ ତା, ଗାଢା ଲାଲ ରର ସଭା ବ¦ (ସଭାେର ପି fି ବସି ବା ପାଇଁ ଲ^ା
େପାଷାକ) ଓ େମଖଳାେର ବାର^ାର ଉାରୁ ଥିବା “ଶି ବ”, “ଶି ବ”ର େକୗତୁ ହଳୀ
अଭାସେର ଏବଂ अଧି କ ଧାନେର ବୁ ଡ଼ି ରହୁଥିବା ଜଣ,ର ନମ ଓ ଦାnିକ ଚାହାଣୀର
ଦୃ ି, େବାଧହୁଏ ତାହା ଚି ତକର ରାେଫଲ, ଚି ତି ତ ସି େସ୍ଟୖନ ଛୁଆର ଭëଲତା ଉପେର
ଆ,ିଥିବା ଚାହାଣୀର ଚି ତଦୃ ି ଥିଲା, ଧରି ସୁଦୂର ପବ
ୂ ର
 ୁ େସମାନ, ପାଇଁ ବା\ା ଧରି
ଆସି ଥିବା ଜେଣ ଈଶରଦୂ ତ ସଦୃ ଶ ବସି ଥିେଲ ।
ନେଭ^ର ମାସର ତାହା ଏକ ରବି ବାସରୀୟ ସfା ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ମଧ-ଲwନର
ଏକ

େବୖ ଠକଖାନାେର େସମାେନ ବସି ଥିେଲ।

अfକାର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିବା

ସfାେଲାକ ସମୟେର େସ अଗି କୁwକୁ ପଛ କରି , अ-େଗାଲାକାର ଏକ େଶାତାସମୂହକୁ
ମୁହଁ କରି ବସି ଥିେଲ ଏବଂ େବେଳେବେଳ ମଝି େର ଉଦାହରଣ ସହ ସଂ;ୃତ ସୂତ ଗୁଡ଼ିକ
ଭିତରକୁ ଭାି ପଶି ପଶ ପେର ପଶର ଉ\ର ଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ େଦଉଥିବା ଦୃ ଶଟି ନି ିତ
ରୂେପ ଭାରତୀୟ ବଗିଚା ଉପେର ବି ରାଜମାନ ଜି ାସୁ ଭଳି , କି ^ା ସୂଯ ା] ସମୟେର କୂअ
ମୂେଳ अଥବା ଗାମ ଉପକେର ସାଧୁ, ପାଖେର ସମାବି  େଶାତା େଗା.ୀ ଭଳି ତା,ୁ
େଦଖା ଯାଉଥିବ।
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ଇଂଲwେର ପୁଣି ଆଉ ଥେର େକେବ େସ ସାମୀଜୀ,ୁ େସଭଳି ସରଳ ଶି eକ ଓ
େତେଜାଦୀ େଚେହରାର େବଶ େପାଷାକେର େଦଖି ନ ଥିେଲ।

ତି ନି

ସfା ଛअଟା ସୁା अେkି କି ୟା େଶଷ େହଲା େବଳକୁ ଗା ଆର ପାଖେର ସୂଯ
ବୁ ଡ଼ି ବାକୁ ବସି ଥିେଲ। ଦାହ-ସଂ;ାର କରାଯାଉଥିବା ାନ ଠାରୁ କି ଛି ଦୂ ରେର ତଟତା
अବାେର ଠି ଆ େହାଇଥିବା ସମୟେର ଭଗିନୀ ନି େବଦି ତା, ସହ ଏକ अ®ୁ ତପବ
ୂ 
अନୁ ଭବ େହାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ େସ ପେର େଜାେଷଫିନ୍ ମାକଲଡ୍,ୁ ଲି ଖିତ ଏକ ପତେର
ଉେଲଖ କରି ଥିେଲ।
ତା, ଆଗେର ଜୁ ଇ କାଠ ଉପେର ସାମୀଜୀ, ମର ଶରୀର ଏକ ନି  ଲୁ ଗାେର
ଢା,ି ଦି ଆଯାଇଥିବା େଦଖୁଥିେଲ। ଆେବଶର अନୁ ଗହେର େସ ସାମୀ ଶାରଦାନp,ୁ
ପଚାରି ଥିେଲ – କଣ ଏହାକୁ ବି ଜେଳଇ ଦି ଆଯି ବ? ମଁୁ ତା,ୁ ପି fିଥିବା େଦଖିବାର ଏଇଟା
କଣ େଶଷ ଜି ନିଷ?
ସାମୀ ଶାରଦାନp ତା,ୁ ତାହା ପଦାନ କରି େଦବା ପାଇଁ ଇଛା ପକାଶ କେଲ। କି m
େସ ମନା କେଲ, “େକବଳ ଯଦି ମଁୁ ଏହାର ଖେw କଟା କାନି ପାଇ ପାରkି , େମା ପାଇଁ
ନୁ େହଁ , େଜାେଷଫିନ୍ପାଇଁ !”
କି m ତା, ପାଖେର ଛୁରୀ କି ^ା କଇ|ି ନ ଥିଲା। ଏବଂ ତାହା ପାର"ରି କ ନି ୟମ
ବହି ଭୂ ତ େହାଇପାେର, େସଥିପାଇଁ େସ ଚୁ ପ୍ ରହି ଯାଇ ଜଳି ଯିବା ପାଇଁ ଆରn କରି ଥିବା
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଜୁ ଇକୁ ଚାହW ରହି ଥିେଲ।
ସନାତନ ଧମର ଶରୀରଗତ ବି ଦାୟକାଳୀନ ଦୃ ଶ ତା, ପାଇଁ ବି ସEୟକର ତଥା
େକାହାତEକ ଥିଲା। ଦଶ ବଷ ବୟସେର ତା, ପି ତା, ସମାଧି ସଂ;ାର େବେଳ େଯଉଁ
ଭାବଜଗତେର ଥିେଲ, ଏେବ େସ ଠି କ େସହି ଭାବକୁ अନୁ ଭବ କରୁଥିେଲ। େସେତେବେଳ
ସମାଧି ଳେର ଶାk ଧୀରାବାେର ଠି ଆ େହାଇଥିବା ମା’, ହାତକୁ େଜାରେର ଭିଡି
ଧରି ଥିେଲ। ଆଜି ତ ଏଇଠି ତା, ମା ବି ନାହଁ ାkି ।
ରୀତି ନୀତି अନୁ ସାେର ଶEଶାନ ପାଖରୁ ସାମୀଜୀ, ମା’, ସହ ସବୁ ¦ୀ େଲାକ,ୁ
ବି ଦା କରା ଦି ଆଯାଇଥିେଲ ମଧ େସ ଶEଶାନ ଛାଡି ଯାଇପାରି ନଥିେଲ। ସାମୀଜୀ, ଠାରୁ
େସ େବଶି େଛାଟ ନ ଥିେଲ ମଧ େସ ତା,ର କନା ହW ଥିେଲ, କନା ଶି ଷା।
अନତି ଦୂରେର ଠି ଆ େହାଇ ଜୁ ଇର େଲଲି ହାନ ଶି ଖାର ପତି ଟି ଶୀଷକୁ ଧାନେର
େଦଖୁଥିେଲ।
ସହସା ତା, ହାତର କଚି େର କି ଛି ଝଟକା େହଲା ଭଳି େବାଧ େହବାରୁ େସ ଭାବନା
ରାଜରୁ ବାହାରି ଆସି ତଳକୁ ଚାହWେଲ। ଆଉ େସଇଠି , ନି ଆଁ ଓ କଳା-अାର-अଛୁଆଁ
ଦୁ ଇ କି ^ା ତି ନି ଇ|ରୁ अଧି କ େହବନି , ସାମୀଜୀ,ୁ େଘାଡା ଯାଇଥିବା ଲୁ ଗା କଟା କାନି ର
अବଶି ାଂଶ ଖେw ପଡି ଥିଲା। अତି ଶୟ ଉଲାସେର ଆବି ଭୂତ େହାଇଗେଲ ମାଗାେରଟ।
େଜାେଷଫିନ, ପାଇଁ ତା, ପାଥନା ତା, ଗୁରୁ ଶୁଣିଛkି ନି ୟ। ପୁରୀ େସ ଯାଇ ପାରି
ନାହଁ ାkି । ଶୀ ଜଗନ ାଥ, अେଲୗକି କ କଥା ଶାରଦା ମା’, ପାଟିରୁ ତା,ର ପସାଦରୁ
ତି ଆରି ନି ମା ଲର ମଳ ଗାଥା କାହାଣୀ ଆକାରେର େସ ଶୁଣିଛkି । ହି pୁ ଜନମାନସେର
େଶଷ ସମୟେର ଦି ଆ ଯାଉଥିବା ନି ମା ଲର ଗୁଢ଼ତ\ େବାଧର କାହାଣୀ।
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ମେନ ମେନ ନି େବଦି ତା ଜଗନ ାଥ, ନି କଟେର ପାଥନା କେଲ। ପଭୁ ,ର କୃ ପା
ପସାଦର ନି ମା ଲ ଗୁରୁ,ର ଏହି େଶଷ ଚି ହଟିକୁ ନି ଜ ମୁwେର ଲେଗଇ ରଖିବା ପାଇଁ େସ
ତାହା େଜାେଷଫିନ୍, ପାଇଁ ପରେଲାକରୁ ସାମୀଜୀ, ସେpଶର ପାି ସୀକୃ ତି ରୂେପ
ଉେଠଇ ଆଣିଥିେଲ।
ଜୁ ଇ ନି ଆଁ ଲି ଭି ଆସୁଥିଲା। କଟା କାନି ଖwିକ ଧରି ନି େବଦି ତା େଜାେଷଫିନ୍,
ବି ଷୟେର ଚି kା କରୁଥିେଲ।
ଶEଶାନେର ପାଇଥିବା ମୃତୁ-ଲୁ ଗା-କାନି ରୁ ଖwିଏ ବା]ବେର ମୃତୁ ଉପରାେk
େଜାେଷଫିନ୍ ମାକଲଡ୍, ପାଇଁ ଭଗିନୀ ନି େବଦି ତା, ଜରିଆେର ସାମୀଜୀ, ଏହା ଏକ
େପରି ତ ସ^ାଦ ଥିଲା।
ସଂସାର ବାପୀ ସନାତନ ଧମର େବଦାk ଦଶନର ପଚାର ପସାର ନି ମେk
ରାମକୃ { ମି ଶନ୍ ତରଫରୁ ଚାଲି ଥିବା ାନ ଯେର େଜାେଷଫିନ, ଭୂ ମିକା अତି
ମହ\ପ$
ୂ  ଥିଲା। ସାମୀ ବି େବକାନp ତା,ୁ ପବ
ୂ ଜ
 ନEରୁ ସି ି ପା ବି ନା ଦୀeାର ଶି ଷା
ଭାେବ ଗହଣ କରି ଥିେଲ।
ନି େବଦି ତା अନୁ ଭବ କେଲ, ରାତୀର େଶଷ ପହରରୁ अନୁ ଭୂ ତ ତା, େeାଭିତ
ହୃଦୟର େକାମଳ ପାଖୁଡ଼ାମାନ ଧୀେର ଧୀେର ଉନEo େହବାେର ଲାଗିେଲ। ଘଟଣାଟି ତା,ୁ
ଏକାkଭାବର େନୖ ସଗକ ଉପାେଦୟତାର ପତି ଟି अeରର ସା ବାଖା କରୁଥିଲା। ତା,
ଗୁରୁ,ର ଆଶୀବାଦର अଦୃ ଶ ହ]ଟିକୁ େସ ତା, େଲାମକୂପର ପତି ବି pୁେର अନୁ ଭବ
କରୁଥିେଲ। େସ ଏକା ନ ଥିେଲ ତା, ସହ ତା, ଗୁରୁ,ର ସ^ାଦ, କମ अତି ବାହି ତ
େହଉଥିଲା।
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ସୟଂ ଆପେଣଇ େନଇଥିବା ଶି ଷତର ମଯାଦା ଓ ଗରିମାେର ଉଦ୍ବୃ  ଭଗିନୀ
ନି େବଦି ତା, ପକୃ ତ େବଦାkୀ ଧାରକମାନ, ପାଇଁ େନୖ େବଦରୁ ନି ମା ଲର ସୁେଯାଗା
ସେpଶବାହି କା ଥିେଲ।
(ଘଟଣା ପବାହ : ସ-କନାପସୂତ)
େପରଣା େସୗଜନ :
(୧) ଶ,ର, ଦାରା ଲି ଖିତ The Monk as Man (The unknown life of
Swami Vivekananda)
ଏବଂ
(୨) ଭଗିନୀ ନି େବଦି ତା , ଦାରା ଲି ଖିତ The Master as I saw him

( ଜନE अୋବର ୧୩, ୧୮୬୭ ଓ ତି େରାଧାନ अୋବର ୨୮, ୧୯୧୧ अବସରେର ଭାରତ
ମାତାର ସୁେଯାଗ ବି େଦଶୀ ଦାୟାଦ ଭଗିନୀ ନି େବଦି ତା,ୁ ଭoିପତ
ୂ ଶା~ଳି )

୨ୟ େତାଟା ସାହି , ବି ଜିପୁର
ବହEପୁର, ଓଡ଼ି ଶା
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କଳି କନା

ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ବାଳି କା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା
ଆଜି ର ଯୁଗେର ନାରୀ ବି ଭିନ େeତେର ପାରଦଶତା ହାସଲ
କରି ଥିେଲ ମଧ ସମାଜେର ମହି ଳାମାନ, ପତି କମବ{ୁ ହି ଂସା,
अପରାଧକୁ

େନଇ

ସବୁ

]ରେର

ଉଦ୍େବଗ

ନାରୀମାେନ ନି ଜର ଆତEସୁରeା ପତି

ପକାଶ

ସଜାଗ ରହି ବାକୁ

ପାଉଛି 
ବି ଭିନ

ଆତEସୁରeା ରଣେକୗଶଳ अଭାସ -ାରା ମନେର ଏକ ନି ଆରା ଶoି
ସୃି

େହାଇଥାଏ

ଫଳେର

ଶତୃ କୁ

ସାମନା

କରି ବାର

ସାହାସ

ସୁନୀତା କୁ ୍ମାରୀ ଜୁ ଟିଥାଏ ଏପରି କି ଦୁ ଃସାହାସି କ କୀଡ଼ା େକୗଶଳେର ମେନାବଳ ଦୃ ଢ଼
େବେହରା

େହାଇପାେର େତେବ ଓଡ଼ି ଶାେର ବାଳି କାମାେନ ମଧ ପାର"ାରି କ
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ସମରକଳାେର ଦeତା ପତି ପାଦନ କରି ପାରି ଛkି  େଦଶେପମୀ ବୀର ପାଇକମାନ,
ସଂଗାମର କଥାକୁ ସE ରଣ କରି େକେତଜଣ ବାଳି କା ଗଠନ କରିଛkି ଏକ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା
ଦଳ, ଯାହାର ନଁା ରଖିଛkି , ‘କଳି କନା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା’ ଏହା ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ବାଳି କା
ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଭାବେର ପରିଚି ତ
େଖାାଜି ଲା କୁ ହୁଡ଼ି अkଗତ ରତନପୁରର ସୁେଯାଗା କନା ସୁନୀତା େବେହରା,
ଏକ अନନ ଉdାହପଦ ପେଚାର ଫଳସ ରୂପ ଜନE ନି ଏ ଏକ अନନ अନୁ .ାନ ଯାହା
ଓଡ଼ି ଶାର ପଥମ ଭାବେର ସମ],ୁ ଚକି ତ କରିଦି ଏ କଳି କନା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ,
ଯାହା ସଂପତି ଓଡ଼ି ଶାର ବି ଭିନ ଜି ଲାେର अତk ଉdାହର ସହ ସ ାଗତ କରାଯାଇ ଗହଣ
କରାଯାଉଛି  ଆସm ଶୁଣିବା ଏହି ଦୁ ଃସାହସି କ ପଦେeପ ପାଇଁ େସ କଣ କହkି 

େମା କଥାରୁ ପେଦ : ଆମ ଗଁା ଚି ଲିକା ଉପକୂଳବ\ୀ େଖାqାଜି ଲାର ଟାୀବକ୍
अkଗତ ରତନପୁର ଗଁାେର େକୖ ବ\ ସ"ଦାୟର ସାଧାରଣ ମdଜୀବି ପରି ବାରେର
େମାର ଜନE ପି ତା, ନାମ େଗାଲା େବେହରା ଓ ମା ଚ|ଳା େଦଇ ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ
ଗଁାେର ଥିବା ଶୀ ସତସାଇ ବାଲବି କାଶ େକpକୁ ଯାଇ େସଠାେର ବି ଭିନ େସବାମୂଳକ
କାଯକମେର अଂଶ ଗହଣ କରି ଥାଏ ଏପରି କି ସାଂ;ୃତି କ କାଯକମେର ଭାବ େନଇ
ବି ଭିନ ଆଧାତିE କ ଓ ଜନ ସେଚତନଧମୀ ନାଟକେର अଭିନୟ କରିଛି  ଏଥି ସହି ତ
ବାଲବି କାଶ ପତି କା ପଢ଼ି ବା ସହି ତ ଘେର ବି ଭିନ ଖବର କାଗଜକୁ ସଂଗହ କରି ସାଇତି
ରଖି ବା େମାର ସଉକ ନି ଜବାଡ଼ି େର ବି ଭିନ ଔଷଧୀୟ ବୃ eଲତାକୁ ଲଗାଇ ତା’ର ଯତ
େନଇଥାଏ ଆଖପାଖା ଗଁାେର ସାମାଜି କ ସଂ;ାରମୂଳକ କାଯେର େଯାଗଦି ଏ
ଜୀବଯm,ୁ େସବା କରି ବାେର ଖୁସି ହୁଏ ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା ନାରୀ ଦୁ ଗା, ଲeEୀ,
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ସରସ ତୀ, ଶoିର ଏକ अନନ ଉd
ମହୀୟସୀ େଦଶେପମୀ ମାନ, କାହାଣୀ
ଶୁଣି ମନେର ସାହାସ ଭରିଲା ସବଦା
କି ଛି ନୂ ଆ ଚି kାଧାରା ମନେର ଉ,ି
ମାରୁଥିଲା େଯେତେବେଳ ପାୟ ୧୧ ବଷ
େସେତେବେଳ ଷ. େଶଣୀେର ପଢୁ ଥିଲି
ବଳକା ସମୟେର ଘେର ଟିଭିରୁ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣର ଯୁ କାହାଣୀ େଦଖି ନି େଜ ଲୁ ଚି
ଲୁ ଚି ଘର अଗଣାେର ଲାଠି ବୁ ଲାଇବା, ତଲୱାର ବୁ ଲାଇବା अଭାସ କରୁଥିଲି ଏପରି
ରୁଚି ପତି ବଡ଼ଭାଇ ବନବି ହାରୀ ଉdାହ େଯାଗାଇ େଦଉଥିେଲ ଏବଂ ପରି ବାରର ସହେଯାଗ
କେମ ଦି ନକୁ ଦି ନ अଧି କ ଉdାହର ସହ अଭାସ କରି ବାକୁ ଲାଗିଲି ପାରି ବାରି କ
େପାdାହନ େହତୁ ସମରକଳା ପତି ଆକଷଣ ବୃ ି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ସମୟକେମ କି ଛି
ବାଳି କା ମି ଶି ବି ଭିନ େଖଳ, େଦୗଡ଼ ଆଦି अଭାସକୁ ଜାରି ରଖି ଲୁ ଏମି ତି ନି ତିଦିନିଆ
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अଭାସେର ପରି ଣତ େହାଇଗଲା ପେର ପେର ;ୁଲ୍ ଓ କେଲଜେର ପଢ଼ି ବା ଆରn
େହଲା ବି ଜୁଶoି ଓ ମହି ଳା ସଶoିକରଣ େଯାଜନାେର ବକେର ଜେଣ ସାମାଜି କ
କମୀଭାେବ କି ଛି ବଷ କାଯ କରି ଥିଲି ଭାରତ ସରକାର, ମାନବ ସ^ଳ ବି କାଶ
ମଣାଳୟ (ଯୁବ ବାପାର ଓ କୀଡ଼ା ବି ଭାଗ) -ାରା ପରିଚାଳି ତ େନେହରୁ ଯୁବ େକpର
ଟାି ବକେର ଜେଣ ସାମାଜି କ କମୀ ଭାବେର କାଯ କରିଲି  ବି ଭିନ ସମୟେର
ବୃ eେରାପଣ, ରoଦାନ ଶି ବିରେର େଯାଗ େଦଉଥିଲି अେନକ ସମୟେର େସ େକେତକ
;ୁଲ୍ ପି ଲା,ୁ ବି ଭିନ ଉପାେଦୟ ପୁ]କ, ଖାତା, କଲମ ବ¤ନ କାଯ ବି କରି ଛି
ଖରାଦି େନ ସାହି େର ଗାଇେଗାରୁ, ପାଇଁ ପାଣି ହାwିର ବବା ବି କରି ଥାkି  ୨୦୧୫
ମସି ହାର କଥା ଥେର ଏକ ଗଁାେର ଘରେପାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଖବର ଏକ ଘେରାଇ ଟିଭି
ଚାେନଲେର େଦଖି ସାହାଯ ପାଇଁ ଚି kା କଲି ଏଥିପାଇଁ ନି ଜ ପେକଟ୍ ମନି େର
अଗି ବିପନ, ପାଇଁ ଶୀତବ¦ କି ଣି ଗଁାଠାରୁ ୧୨୦ କି ମି ଦୂ ର ଚି ଲିକାର ନpଳା ଗଁାେର
ପହ|ି अଗି ବିପନ ପରି ବାରକୁ ଶୀତବ¦ ପଦାନ କରି ଥିଲି ଏହି କାଯେର अସରkି ଖୁସି
ମି ଳିଥିଲା ବି ଭିନ େସବାକାଯ ପାଇଁ ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର, ଉଶି eା ବି ଭାଗ ଜାତୀୟ
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େସବା

େଯାଜନା,

୨୦୧୨/୧୩

ଶି eାବଷେର

ରାଜ]ରୀୟ େଶ. ସମାଜେସବୀ, ପରି େବଶ ସୁରeା
ପାଇଁ ରାଜ ସରକାର, ଜଲ ବି ଭାଗ ତରଫରୁ
ପକୃ ତି ବfୁ

ପୁର;ାର

ଇତାଦି

ପାଇଛି 

ଉଳ

ବି ଶବିଦାଳୟ ତରଫରୁ େସବାକାଯ ପାଇଁ ସରସ ତୀ
ରାୟ ସ $ପଦକ ସyାନ ପାଇଛି  ୨୦୧୬ ମସି ହାେର
େଖାqାର

ସ ାମୀ

ବି େବକାନp

ବି ାନ

ଓ

େଟକ୍େନାେଲାଜି ଇନ୍ିଟୁ ଟ୍ अନୁ .ାନ ତରଫରୁ ‘େଖାqା େଗୗରବ’ ସyାନ ଓ ପାଇକ
ଆଖଡ଼ା ପାଇଁ େଖାqାଠାେର ଆେୟାଜି ତ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ବଳି ଦାନ ଦି ବସେର ଗଜପତି
ମହାରାଜ ଶୀ ଦି ବସି ଂହେଦବ, ଠାରୁ ଗୁରୁ େଦାଣାଚାଯ ଓ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ସyାନ
ଗହଣ କରିଛି  ପୁରୀ ବୀର ହେରକୃ {ପୁର ଠାେର ଆମ ପାଇକ ଦଳ,ୁ ପୁର;ୃତ ଓ
ମାନପତ ପଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏେବ ଇ~ିନି ୟରି ଂ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲା ପେର
ପାର"ରି କ ସମରକଳା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା अଭାସ ଚାଲି ରଖି ଛି

ପାତଃ ଭମଣରୁ ସଂଗଠନ : ପେତକ ଦି ନ େଭାର ସମୟରୁ ଉଠି େଯାଗକରି
ପାଦଚଲାେର ପାୟ ୩/୪ କି ମି ଦୂ ର ନି କଟ କେଲଜ ଓ ;ୁଲ୍ ପଡ଼ି ଆକୁ ଯାଇଥାଏ
େସଠାେର ;ୁଲ ଓ କେଲଜର କି ଛି ଝି अ अେପeା କରି ଥାkି  ପାୟ ଦୁ ଇଘ¤ା ପଯk
ବି ଭିନ େଖଳ, ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳା अଭାସ ଚାେଲ ଏଥିେର ବାଳି କା ମାେନ
ଆତEରeା କୀଡ଼ାେକୗଶଳ ତାଲି ମ୍ ପାଇଥାkି  ପେତକ ରବି ବାର ଦି ନ ଟିେକ अଧି କ ସମୟ
ଏହି କାଯ ଚାେଲ ଏହା ବାଦ ;ୁଲ୍ ଓ କେଲଜର ଲି ଜର୍ ଟାଇମେର ;ୁଲର ବାଳି କା
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ମାନ,ୁ ଆତEରeା ତାଲି ମ େଦଇଥାଏ ମାତ ସବୁ େବେଳ କି ଛି ନି ଆରା କରିବାର େଚା
କରି ଥାଏ ଏପରି େଖଳକୁ ସାଧନା କରି ବା େଯାଗଁୁ ନି ଜର ଆତEବି ଶାସ, ଦୃ ଢ଼ ମେନାବଳ
ବଢ଼ି ଥିଲା ଏହାପେର ବାଳି କା ମାନ,ୁ େନଇ ଏକ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ
ଉଦମ କରି ଥିଲି

କାରୁବାକୀରୁ କଳି କନା : ;ୁଲ ବୟସରୁ ଘେର ଲାଠି , ତଲୱାର ବୁ ଲାଇବା
अଭାସ ଥିଲା ମାତ ଲe ହାସଲ ପାଇଁ ସ ାମୀ ବି େବକାନp, ବାଣୀ अଧି କ ମାତାେର
ଆକୃ  କରିଥିଲା ଲeଳେର ନ ପହ|ିବା ଯାଏଁ େକେବ ବି ବି ରତି ନି अ ନାହW, ଏହି
ବାଣୀକୁ ବୁ ଝି ପାରିଥିଲି ଏବଂ ପାର"ାରି କ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା େକମି ତି ଗଠନ େହବ ଓ
ବାଳି କା ମାେନ ଏଥିେର अଂଶ ଗହଣ କରି େବ େସଥିପାଇଁ ନି ଜଠାରୁ ଆରn କରିଥିଲି
ସମରକଳା अଭିଯାନ ବଜେମାହନ ମହାkି , ରଚି ତ ‘କାରୁବାକୀ’ କାହାଣୀରୁ ହW
କଳି କନା ନାମକରଣ ରଖି ଲି ରାଣୀ ଲeEୀବାଇ, ରାଣୀ ସୁକବାଇ, ସଂଗାମ କାହାଣୀ
ଶୁଣିବାପେର ନି ଜର ଓ अନମାନ,ର ସୁରeା ପାଇଁ େପରଣା ମି ଳିଲା ଏହାପେର ବି ଭିନ
ସମରକଳାକୁ େଦଖି ନି େଜ अଭାସ କରୁଥିଲି ସହପାଠୀ ମାନ, ସହି ତ ପଥେମ ଲାଠି
ଚାଳନା अଭାସ ଚାଲି ଥିଲା

ଶି ବିରରୁ ଆଗହ ବଢ଼ି ଲା : ଜାତୀୟ େସବା େଯାଜନା ଭାରତ ସରକାର, ଯୁବ
କାଯକମ ଓ କୀଡ଼ା ମଣାଳୟ अଧି ନେର ବି ଶବିଦାଳୟ ଓ ମହାବି ଦାଳୟ]ରୀୟ
ଛାତଛାତୀ ମାନ, ପାଇଁ ଏକ ସଂା ସମାଜ େସବା ଏହାର େମୗଳି କ ଲe
େଯେତେବେଳ ଜନତା କେଲଜେର ପଢ଼ି ଲି ଏଥିେର େଯାଗେଦଲି  ପେର ୨୪ ଡି େସ^ର
୨୦୧୨ ମସି ହାେର େସାରଣ ଭଗବତୀ ବି ଦାପୀଠ ଠାେର ଏକ ସାତଦି ନିଆ େସବା ଶି ବିର
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अନୁ .ିତ େହାଇଥିଲା ଏଥିେର େଯାଗ େଦଇଥିବା ପାୟ ୧୫ ଜଣ ବାଳି କା ମାନ,ୁ େନଇ
ଆତEରeା ରଣେକୗଶଳ ଶି eା ପାଇଁ ଆେଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା ମାତ ଏହି ବାଳି କା
ମାନ,ୁ ପାର"ାରିକ ପାଇକ୍ ଆଖଡ଼ା ସମର କଳା ତାଲି ମ ପାଇଁ ପ]ାବ େଦଲି  ଜେଣ
ପାଇକ ଗୁରୁ, -ାଆ ଏଠାେର ମାତ ତି ନିଦିନ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ତାଲି ମ ଦି ଆଯାଇଥିଲା
ପରବ\ ୀ ସମୟେର ପି ଲାମାେନ ବି ଭିନ ରଣେକୗଶଳକୁ अଭାସ କରି ଏହି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା
ଶି eା ଲାଭ କରିଥିେଲ େମାର ଏଥିପତି अଧି କ ଆଗହ ରହି ଥିବା େଦଖି ଶି ବିର
अଧି କାରୀମାେନ ଆଯ େହାଇ ପଡ଼ି ଥିେଲ େପାଗାମ୍ अଫିସର୍ अଧାପକ ସୁଶାk
ପ+ନାୟକ, କେଲଜ अଧe ଡଃ ସ~ୟ ମହାପାତ, अଧାପକ ପଫୁଲ ଚ"ତି ରାୟ, ଉ\ମ
ପାଇକରାୟ, ବଜକି େଶାର ଷଡ଼ୀ, ସାମାଜି କ କମୀ ମୁରଲୀ ମେନାହର ଶମା ପମୁଖ
ସହେଯାଗ କରି ଥିେଲ ପେର ାନୀୟ ଗଁାର ଆଉ େକେତଜଣ ବାଳି କା ଏଥିେର ସାମି ଲ
େହାଇଥିେଲ ଏହି ସଂାର ମୁଖ ଉେqଶ େହଲା ମହି ଳା,ୁ ସଶo ଓ ଆତEବି ଶାସୀ
କରାଇବା ଏବଂ ସମାଜେର କି ପରି େସମାେନ ନି ଭୟେର ରହି େବ େସ ଦି ଗେର ତାଲି ମ
ପଦାନ କରି ବା େସେତେବେଳ ଏହି
ଦଳର

ବାଳି କା

ମାନ,

ବି ଭିନ

ସମରକଳା େଖଳକୁ େଦଖି ଯୁo ଦୁ ଇ
ଉମାଧମି କ ଶି eା ପରି ଷଦ, କାଯକମ
ସଂେଯାଜକ (ଜାତୀୟ େସବା େଯାଜନାର)
ଡଃ ରେମଶ ଚp େବେହରା, ପେଫସର
େଗୗରୀଶ,ର

ରାୟ,

ସୁଶୀ

ସରି ତା
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ପେଟଲ, ଜାତୀୟ େସବା େଯାଜନାର ରିଜି ଓନାଲ୍ େସ¤ର, ଭାରତ ସରକାର ୟୁଥ୍ अଫିସର
ଉେପpନାଥ ସାହୁ, େଡପୁଟି େସେକଟାରୀ ଉଶି eା ବି ଭାଗ ପମୁଖ ଭୂ ୟସୀ ପଶଂସା
କରି ଥିେଲ अବଶ େସେତେବେଳ େଯଉଁ ବାଳି କାମାେନ ଏଥିେର ସାମି ଲ େହାଇଥିେଲ
ଆଜି େସମାନ, ମଧରୁ େକେତଜଣ ବି ବାହ କରି ସାରି େଲଣି, ଆଉ େକେତଜଣ ବି ଭିନ
େeତେର ନି ଯୁo अଛkି  ମାତ ଏହି ସମରକଳାର ଶି eା अନ ବାଳି କା ମାନ, ପାଇଁ
େପରଣା ପାଲଟିଛି

ଛାତୀ,ୁ ମି ଳିଲା ନି ଆରା ପରିଚୟ - ଓଡ଼ି ଶାର ବି େଶଷ କରି େଖାା ଜି ଲା ହW ପାଇକ
ଆଖଡ଼ାର କଥା କହି ଥାଏ ଏହି ଠାରୁ ହW ବି ଟିଶ୍ ବି ରୁେର ପଥମ ପାଇକ ବି େଦାହର
ସୂତପାତ େହାଇଥିଲା ଇତି ହାସ ପୃ.ାେର ପାଇକ ବି େଦାହର अେନକ ଘଟଣା ବ$ନା
େହାଇଛି  ପାଇକ ପୁअ, ପରି ଝି अମାେନ ବି ନି ଜକୁ ଏଥିେର ସାମି ଲ୍ କରି ଛkି  େସମାେନ
ରଣେକୗଶଳକୁ ଆପେଣଇ ନି ଜର ସ ତ ପରିଚୟ ସୃି କରି ପାରି ଛkି  ଏହି ଦଳେର
େଯାଗ େଦଇଥିବା अଧି କାଂଶ ବାଳି କାମାେନ େହେଲ କେଲଜ ଛାତୀ େସମାେନ ମହୀୟସୀ
ବୀରାନା ତଥା ଐତି ହାସି କ କାହାଣୀେର अନୁ ପାଣିତ େହାଇ ଓଡ଼ି ଶାର ପାର"ରି କ
ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳାର ପଚାର ପସାରକୁ ଉ·ୀବି ତ କରି ବାର ପୟାସ ଜାରି
ରଖି ଛkି 

ଐତି ହାସି କ ପୀଠରୁ ଆରn - କଳି କନା ପାଇକ ଆଖଡ଼ାର ପଥମ ସମରକଳା
ପଦଶନ କରାଯାଇଥିବା ଗଡ଼େଖାା ଓ ମା ବରୁେଣଇ ପୀଠଠାେର ଏହାକୁ ଏକ ଘେରାଇ
ଟିଭି ଚାେନଲ୍ ତରଫରୁ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ପେର ଏହି ଦଳ ସମରକଳା ପାଇଁ େଦଶ
ଓ ରାଜର अେନକ ାନେର ବହୁବାର ଓଡ଼ି ଶାର ପାର"ରି କ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମର
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କଳାକୁ ପଦଶତ କରି ଆସୁଛkି 

ଆତEସୁରeା ତାଲି ମ ପାଇେଲ - ଓଡ଼ି ଶା ସରକାର, ଉଶି eା ବି ଭାଗ -ାରା ଉଳ
ଜୁ େଡ଼ା

କରାେଟ

େଟନି ଂ

;ୁଲ

ଭୁ ବେନଶର ତରଫରୁ

ବାଳି କା

ମାନ,ୁ

ତାଲି ମ

ଦି ଆଯାଉଥିବା ଆତEରeା ରଣେକୗଶଳ ଶି eାେର ଆଉ େକେତଜଣ ସହପାଠୀ େଯାଗ େଦଇ
ଆତEରeା ରଣେକୗଶଳ ଶି eା ପାଇଥିେଲ ନୟାଗଡ଼ ଓ େଖାା ଜି ଲାର

ବି ଭିନ

ନି ରାକାରପୁର, अରଗୁଳ, କାଇପଦର, ପାଣନାଥ ସ ୟଂଶାସି ତ ମହାବି ଦାଳୟ ଆଦି ବି ଭିନ
;ୁଲ, କେଲଜେର ପାୟ ୨ ହଜାର ଛାତୀ,ୁ ଆତEରeା ରଣେକୗଶଳ ଶି eା ତାଲି ମ ପଦାନ
ସରି ଲାଣି 

େଖଳେବେଳ ସମରକଳା अଭାସ - କଳି  କନାର ବାଳି କାମାେନ ପାର"ରି କ
अମରକଳା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା अଭାସ ପାଇଁ େସାରଣ େଘାଡ଼ାେଦୗଡ଼ େପ ନି କଟ ଏକ
ପାକୃ ତି କ ପରି େବଶର ନି  ାନେର ଉପିତ େହାଇ ନି େଜ ନି େଜ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା
अଭାସ କରି ଥାkି ପୁଣି ନି କଟ ଆ^େତାଟାେର ଏହି େଖଳ अଭାସ ଜାରି ରଖkି 
ଏଥିପାଇଁ अେନକ ପାଇକ ସ^fୀୟ ପୁ]କ ଓ ସମରକଳା ସ^fୀୟ ପୁ]କକୁ ପଢ଼ି େସ
ସବୁ ର ସୁବିନିେଯାଗ କରାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ବାଳି କାମାେନ ନି ଜର ବଳକା ସମୟକୁ ବାହାର
କରି ନି େୟାଜି ତ େହାଇଥାkି  ଏେବ ଏହି
କଳି କନା ଦଳର େଗାଟିଏ ଗପେର ୧୨
ଜଣ ଇ~ିନି ୟରି ଂ ଛାତୀ अଛkି , େସମାନ,
ମଧେର

େରଖା

େବେହରା,

େସହଲତା

େବେହରା, ମି ନତୀ େବେହରା, ମୀନାରାଣୀ
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େବେହରା, ରୀତା େବେହରା, ସସିE ତା େବେହରା, ସି ଲା େବେହରା ଏବଂ ବି ଦାଳୟ ]ରେର
ଦଶଜଣ ଛାତୀ ରହି ଛkି ଏବଂ ଏହି ପାର"ରି କ ସମରକଳା ଶି eା ଲାଭ କରୁଛkି  ଏଥି
ସହି ତ ଏମାେନ ପଢ଼ାେବେଳ ପାଠେର ମନ ଓ େଖଳେବେଳ ସମରକଳାକୁ अଭାସ
କରି ଥାkି 

ସଂଚି ତ अଥେର େପାଷକପରିପାଟୀ - କଥାେର अଛି ମନଥିେଲ ଉପାୟ ଆେପ ଆେପ
ମି ଳିଯାଏ କଳି କନା ପାଇକ ଆଖଡ଼ାର ବାଳି କାମାେନ ପଥେମ ବାଉଁଶବାଡ଼ି େଖଳ
ଶି ଖିେଲ ଏଥିପାଇଁ େମା ନି ଜ ପେକଟ ଖରୁ ବାଲୁ ଗଁାରୁ କି ଛି ବାଉଁଶବାଡ଼ି କି ଣି ଆଣିଥିଲି
ପେର ଏକ କାରି ଗରକୁ କହି କି ଛି ତଲୱାର ଓ ଢାଲ ତି ଆରି କରାଗଲା େସଥିେର ନି େଜ
ବି ଭିନ

ର େବାଳି ତାହାକୁ

ସୁpର ଭାବେର ସ·ି ତ କରାଗଲା ଏହି ଦଳର

ବାଳି କାମାେନ ପଥେମ କେଲଜ ୟୁନିଫମେର ଏନଏସଏସ ଶି ବିର େବେଳ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା
ପଦଶନ କରୁଥିେଲ ମାତ ସମୟ କେମ ଲାଲ ପାତି ଥିବା ଧଳା ଶାଢ଼ୀକୁ ଭୁ ବେନଶରରୁ କି ଣି
ଆଣିଥିଲୁ ପି ପିଲିରୁ अ¤ାେର ବାfିବା ପାଇଁ କମରପଟି କି ଣିଲୁ ପରବ\ ୀ ସମୟେର ଏକ
ନି ଆରା ଢେର ସ ତ େଶୖ ଳୀେର େପାଷାକ ତି ଆରି କରି ସମରେଖଳେର ନି ଜକୁ ସ·ି ତ
କରାଗଲା େଖାା ଗାମୁଛାକୁ ପଗଡ଼ି କରି ମୁwେର ବfାଗଲା ଏହା େବଶ ଆକଷଣୀୟ
ଲାଗିଲା େତେବ ଏହି ବାଳି କାମାେନ ଏହି
ଦଳର

ଉନ ତି

ସାହାସୀପରି

ପାଇଁ

ସୁସ·ି ତ

ଏବଂ

କି ପରି

ଦି ଶିେବ

ତାହା

ସମରକଳା ପଦଶନ େବେଳ अନମାନ,
ମନେର ଭୟ ସୃି କରି ପାରି ବ, େସପରି
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ପରି ପାଟୀେର ନି ଜକୁ ସଜି ତ କରି ଖୁସି େହଉଥିେଲ ଏଥିପାଇଁ ନି ଜ ନି ଜର ସ|ିତ अଥେର
େପାଷାକପତ କି ଣିବା ପାଇଁ ମେନାନି େବଶ କରୁଥିେଲ

ସମର କଳା ପଦଶନ - ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳାକୁ େକଉଁଠାେର ପଦଶନ
କରାଯି ବ, ତାହାର କି ଛିଦିନ ପବ
ୂ ର
 ୁ ସମରକଳାକୁ अଭାସ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଥାଏ ଏବଂ
କାହାପେର କି ପକାର େଖଳ େଖଳାଯି ବ କମଶଃ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େଖଳକୁ
ବୀରବାଦର ତାେଳ ତାେଳ ପଦଶନ କରାଯାଇଥାଏ ବୀରହେରକୃ {ପୁର, ଭୁ ବେନଶର
ଉଳମwପ, ଭୁ ବେନଶର ଗୁଆଝର ଠାେର ଡଃ ହେରକୃ { ମହତାବ, ଜୟkୀେର, ଉଳ
ବି ଶବିଦାଳୟ ପରିସର, ରାଜ ସୂଚନା ଭବନ, େଖାା ଗଡ଼, ମା ବରୁେଣଇ, ପୀଠ,
କୁ ହୁଡ଼ି , େସାରଣ, ବାଣପୁର, अରାଗଡ଼, ଗୁରୁଜ, େବାଲଗଡ଼, କଳି  ାଡ଼ି ୟମ୍ ଏବଂ
ରାଜବାହାେର କ$ାଟକ, େକରଳ, अରୁଣାଚଳ ପେଦଶ ଆଦି ପାୟ ଶତାଧି କ ାନେର
ସମରେଖଳର ପଦଶନ କରି ସାରିଛୁ

ନି ଆରା ଢେର ପାଇକ ବି େଦାହର ଦୁ ଇଶହ ବଷ ପୂ\ ପାଳନ - ଶହି ଦ, ତାଗ
ସଂଗାମ ଓ ବଳି ଦାନର କାହାଣୀକୁ େନଇ ଆେମ ଗବକରୁ ଇତି ହାସ ବି ଗବକେର େତେବ
ସଂଗାମୀ ମାନ, ଜନEମାଟି, ଐତି ହ ଗଡ଼ର କୀ\ରାଜି କୁ ମେନ ପକାଇ ଏହି ପାଇକ
ଆଖଡ଼ା

ଦଳର

ସଦସାମାେନ

ପାଇକବି େଦାହର

ଦୁ ଇଶହ

ବଷପ\
ୂ 

अବସରେର

ବାଣପୁରର ମା ଟିକିେରଇ ପୀଠେର ଦୁ ଇଶହ ପଦୀପ ପଜଳନ କରିବା ସହି ତ,
अରାଗଡ଼େର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପଦହ୍ସ, େସାରଣ, ରତନପୁର ଗଁାେର ବଉଳ, अେଶାକ
ବୃ e ଚାରାେରାପଣ ଏବଂ ସ ାଧୀନତା ଦି ବସ अବସରେର ଚି ଲିକାେର ଡାଉପେର
ସମେବତ େହାଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ନି ଆରା ଢେର ପାଇକଆଖଡ଼ା ପଦଶନ
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କରି ଛkି  େଝାଟିେର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳା ଓ ପାଇକ ଶହୀଦ,ୁ ସE ରଣ କରି ବି ଭିନ
ଚି ତ अ,ନ କରି , ;ୁଲ୍ ପି ଲା, ମଧେର ପାଇକ ସଂଗାମୀ, ସE ତିଚାରଣ ନି ମେk ବୃତା
ପତି େଯାଗିତା, ବି ପବୀ କବି , ବି ପବ କବି ତାକୁ ଆବୃ \ି କରି ବା ଇତାଦି କାଯକମ
କରାଯାଇଥିଲା ମହାପଭୂ ଶୀ ଜଗନ ାଥ, େଗାପନ ଆଶୟଳ ଚି ଲିକାର କ,ଣ ଶି ଖରୀ
ଓ େକଶର ପୀଠ ଶୀ ଚେwଶର େଦବ, ପବି ତ ପୀଠକୁ ସରକାରୀ ]ରେର ପଯଟନ
 ଚp ମି ଶ ଓ ଜି ଲା ପଯଟନ अଧି କାରୀ ରି ନା
ମାନତା ନି ମେk େଖାା ଜି ଲାପାଳ ନି ମଳ
ରଥ,ୁ ଏକ ସE ାରକପତ ପଦାନ କରାଯାଇଛି 

ପାଇକ ଆଖଡ଼ାକୁ ବେ|ଇବାର ପୟାସ କରାଯାଉ - ରାଜ ସରକାର, ତରଫରୁ
ଓଡ଼ି ଶାର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳାକୁ ସ ତ ମାନତା ମି ଳୁ ;ୁଲ କେଲଜର
ପାଠପୁ]କେର ପାଇକ ବି େଦାହ ବି ଷୟେର େଲଖା ମାନ ାନ ପାଉ କୀଡ଼ା ଓ ସଂ;ୃତି
ବି ଭାଗ -ାରା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା େeତେର ନି େୟାଜି ତ ବoି ଏବଂ ପାଇକ ଦଳର
ବି କାଶପାଇଁ ଆଥକ ବବା କରାଯାଉ ଓଡ଼ି ଶାେର ପତି ବଷ ସ ତଭାେବ ପାଇକ
ଆଖଡ଼ା ମେହାdବ ଆେୟାଜି ତ େହଉ ରାଜ ଓ ରାଜବାହାେର ଆେୟାଜି ତ ସରକାରୀ
େଲାକକଳା ଉdବମାନ,େର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପଦଶନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ]ରେର
ସୁବବା କରାଯାଉ ଓଡ଼ି ଶାେର ଏହି ପାର"ରି କ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳାର
ଗେବଷଣା ଓ ପଶି eଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ]ରେର ଏକ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଏକାେଡ଼ମୀ ପତି .ା
କରାଯାଉ ଓଡ଼ି ଶା ବାଳି କା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା, ପତି ସରକାରୀ ]ରେର ନି ଯୁoି ବବା
କରାଯାଉ

କଳି  କନାର ଲe - ନାରୀକୁ अବଳା, ଦୂ ବଳ
 ା କୁ ହାଯାଉଥିବା େବେଳ ଆଜି ର
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ନାରୀ େକୗଣସି କାମେର ପୁରୁଷ, ଠାରୁ କମ ନୁ ହkି େବାଲି ପମାଣିତ େହାଇ ସାରି ଛି
ଏହାକୁ ପମାଣ କରି ଉଦାହରଣ ସୃି କରିଛkି ଏହି କଳି କନା ପାଇକ ଆଖଡ଼ାର
ବାଳି କାମାେନ ଓଡ଼ି ଶାର ପାର"ରି କ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳାର ପଚାର ପସାରକୁ
ଉ·ୀବି ତ କରି ବାର ପୟାସ ଜାରି ରହି ଛି ବାଳି କା ମାନ, ମଧେର ଏହି ପାର"ାରି କ
ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳା ପତି ଜନସେଚତନତା ସୃି କରିବାକୁ ଆଗହ ରଖି ଛୁ

େସମାେନ ଯାହା କୁ ହkି :
ସୁନିତା େବେହରା (କଳି କନାର ପତି .ାତୀ) : ଏେବ ବାଳି କାମାନ, ମଧେର
ଏଥିେର ପବଳ ଆଗହ ରହି ଛି େସମାନ,ୁ େନଇ ଏହି କଳାକୁ ବେ|ଇ ରଖିବାର ପୟାସ
ରଖି ଛି ଏହା-ାରା ଆେମ େଦଶେପମର ବା\ା ପସାର କରୁଛୁ ଏହା ଆମ େଦଶ, ରାଜ
ତଥା ସମଗ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର ଗବ ଓ େଗୗରବ ଏହାର େପାdାହନ ଏବଂ ସମୃି ପାଇଁ
ସରକାରୀ]ରେର େପାdାହନର ଆବଶକତା ରହି ଛି
େରଖା େବେହରା (ସଦସା) - େକବଳ ଆମ ଐତି ହ ଓ ପର"ରାକୁ ବ|ାଇ
ରଖି ବାର ପୟାସେର ଆେମ ସବୁ ଇ~ିନି ୟରି ଂ ଛାତୀ ଏଥିେର ସାମି ଲ େହାଇଛୁ ଆଜି ର
ଯୁଗେର ଆତEରeା ଓ ରଣେକୗଶଳର ଆବଶକତା ବହୁତ ମାତାେର अଧି କ କଳି 
କନାର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ବି ଭିନ ାନେର େଖଳି ବାକୁ ଯି ବା େବେଳ େସଠାକାର ଐତି ହାସି କ
ାନ ଭମଣ କରୁ, अେନକ କି ଛି ଶି ଖିବାକୁ ପାଉ ଏହା ସହି ତ ଆମ େଗୗରବ ପାଇକ
ଆଖଡ଼ା ବି ଷୟେର अନ,ୁ ଜଣାଉ
ମି ନତୀ େବେହରା (ସଦସା) - ଏହି କଳା ଶି eା କରି ବା -ାରା ଆତEରeା ସେମତ
अନ କୀଡ଼ା ପରି ଦeତା ଆେସ ଶରୀର ସବୁ େବେଳ ସୁ ରହି ଫୁ\ ଲାେଗ
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ମି ନାରାଣୀ େବେହରା ( ସଦସା) - ବାଳି କା ମାଣ, କଳି  କନା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା
ଦଳ ପତି .ା କରି ବାେର ବନଭାଇ, ଉଦମ ସବାେଗ ଓଡ଼ି ଶାର ପାର"ରି କ
ସମରକଳାକୁ କଳି କନାର ବାଳି କାମାେନ ବି ଭିନ ାନେର ପଦଶନ କରିଥାkି  अନ
ବାଳି କା ମାନ, ପାଇଁ ଏହ ନି ଆରା ଉଦାହରଣ ମେନହୁଏ େସମାନ,ୁ

େପରଣା

େଦବେବାଲି ଆଶାକେର
େସହଲତା େବେହରା - ଆଜି କାଲି ସମାଜେର ବାଳି କାମାନ, ଆତEସୁରeା ପାଇଁ
ପାର"ରି କ ସମରକଳା ତାଲି ମ ପଦାନ କରାଯାଉଛି  ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ]ରେର
େପାdାହନ ଓ ନି ଯୁoିର ଆବଶକତା ରହୁଛି 

ତଥ : ସୁନୀତା େବେହରା
(କଳି କନା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ପତି .ାତୀ)
ରତନପୁର, କୁ ହୁଡ଼ି (େପା), େଖାା, ୭୫୨୦୨୭, ଓଡ଼ି ଶା
ଭାମଭାଷ : ୮୯୧୭୨୧୬୫୯୮
ସ"ାଦନା ଏବଂ ଉପାପନା : ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ
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ଆଜି ର ଭୁବେନଶର
ଆଜି ଆେମ ଯାହାକୁ ଭୁ ବେନଶର କହୁେଛ ଏହାର ରୂପ ବି ଭିନ
ସମୟେର ବି ଭିନ ରୂପ େନଇଛି । ଏହି େeତ ପାଚୀନ କାଳେର ପା|
େକାଶ ବା ୧୦ କି .ମି . ବାପି ରହି ଥିଲା। ଏହାର ପବ
ୂ େ
 ର କୁ wେଳଶର
(ଦୟାନଦୀ ତୀର ମpିର) ପି ମେର ଖwଗିରି, ଉ\ରେର ବହଳଦା
େଦବୀ

(କୁ ଆଖାଇ

ନଦୀ

କୂଳେର

अଧି .ିତ)

ଏବଂ

ଦeିଣେର

ବହି ରେଶର ଶି ବ ମpିର (ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରି ) ମଧେର अବିତ
ଥିଲା। अସଂଖ ମpିର ଓ ତୀଥାନକୁ େନଇ ଏହି େeତ ଥିଲା
 ି ଣୀ, ନଦୀ ପୁ¬ରିଣୀ ଦାରା
ଚକାକାର ଏବଂ ଘନ अରଣ, ଗିରି, ନି ଝର
ସୁେଶାଭିତ ଓ ସମୃ େହାଇଥିଲା। ଏହାର ିତି ଲବଣସାଗର ନି କଟେର
ଏବଂ ଏଥିେର ପବାହି ତ େହଉଥିଲା ପବି ତ ନଦନଦୀ। ଗfବତୀ
(ଗୁଆ) ନଦୀ अବବାହି କାେର ଏହି ସହର अବିତ ଥିଲା। କପି ଳ
ସଂହି ତା (୧୩ଶ ଶତା¨ୀ ରଚନା)େର ଏହା ପଥେମ ଭୁ ବେନଶର େବାଲି
େଲଖା अଛି । ଏଠାେର ପବାହି ତ ଗfବତୀ ନଦୀର ପବି ତ ଜଳେର ସାନ
କରି ଜନସାଧାରଣ ପୁଣ अଜନ କରୁଥିେଲ। ଏହି ଗfବତୀ ନଦୀକୁ
ଶୀ େବୖ କୁନାଥ ବତମାନ ଗୁଆ ନାଳ େବାଲି କହୁଛkି । ଏହି ଗୁଆ ନାଳ ଚpକା
ଖଟୁ ଆ

ଜଲରୁ ବାହାରି ନୂ ଆ - ଭୁ ବେନଶର अଂଚଳରୁ ବି ଭିନ ଧାର ଯଥା
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ପଟିଆ अଂଚଳର ଜଳାଧାର, ସାଲି ଆ ସାହି - ୟୁନିଭସଟି ଜଳାଧାର, ନୂ ଆପଲୀ ଜଳାଧାର,
ତି ନି ନ^ର - ସତନଗର ଜଳାଧାର, ସାତନ^ର - ଓୟୁଏଟି ଜଳାଧାର ବାହାରି ଶି ଶୁପାଳ
ଗଡ଼ େଦଇ ଦୟାନଦୀେର କାକୁ ଡ଼ି ଆଠାେର ପଡ଼ି ଥିଲା। େସେତେବେଳ ଏହି ଜଳାଧାର अତି
ପବି ତ ଥିଲା।
ଖୀ.ପ.ୂ ୪୯୯େର ବୁ େଦବ କପି ଳ ପସାଦେର ଜନEଗହଣ କରି ଥିେଲ େବାଲି େକହି
େକହି କହkି  ଇତି ହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହି अଂଚଳ अେଶାକ, (ଖୀ.ପ.ୂ ୨୭୩ - ୨୩୨)
ସମୟେର ଧଉଳି ବା େତାଷାଳି ରୂେପ ପରି ଚିତ ଥିଲା। ସମାଟ୍ ଖାରେବଳ, (ଖୀ. ୪୮)
ସମୟେର ଏହା ଶି ଶୁପାଳଗଡ଼ର ରୂପ େନଲା। ସମାଟ୍ ଖାରେବଳ ଏହି ସମୟେର ଖwଗିରି
ଉଦୟଗିରି (କୁ ମାରୀ ପବତ) ଗୁÇାଗୁଡ଼ିକ ତି ଆରି କରି ଥିେଲ। ଖାରେବଳ, ପେର କୁ ଷାଣ
- ମୁରୁw अଧୀନେର କଳି  - େତାଷାଳି ଥିଲା। ଦeିଣ ଭାରତେର ସାତକ$ମାେନ ଶାସନ
କରୁଥିେଲ। ଶି ଶୁପାଳଗଡ଼ରୁ କୁ ଷାଣ ମୁଦା ମି ଳୁଥିବାରୁ ଏହା ପତୀତ େହଉଛି । ଏ ତ ଗଲା
ଲି ଖିତ କଥା କି m ଆମ ଆଗେର अେନକ କାହାଣୀ କି ମଦkୀ अଛି ତା’ର ସଠି କତା
ଜାଣିହୁଏନା। ଶୁଣାଯାଏ ଏହି अଂଚଳକୁ ପଥେମ ସ$ାଦୀ କହୁଥିେଲ। ଇp ସପତ ଦି ନ
ସୁନା ବୃ ି କେଲ। େଲାକମାେନ ଘରୁ ବାହାରି ପାରି େଲନି । ସୁନା ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ େହାଇ
ଗଦା େହାଇଗଲା। େତଣୁ ଏହାର ନାମ େହଲା ସ $ାଦୀ ପେର ପେର ଏହାକୁ କୃ ତି ବାସ
େeତ କହି େଲ। ଏହି ଠାେର ପାବତୀ େଗାପାଳୁ ଣୀ େବଶେର କୃ ତି ଓ ବାସ ନାମକ ରାeସକୁ
ମାରି ଥିେଲ। େତଣୁ ଏହାର ନାମ କୃ ତି ବାସ େeତ େହଲା ଏହି ଶ¨କୁ ବି େଶଷଣ କେଲ
କୃ ତି +ବାସ = କୃ ତି ବାସ କୃ ତି अଥ ଚମ, ବାସ अଥ ଉପେର ବାସ କରି ବା। ଚମ ଉପେର
େଯ ବାସ କେର େସ ଶି ବ। ସମୟ ପବାହେର ଏହାକୁ ଏକାମ େeତ କହି େଲ। ଏକାମ
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େeତର अଧି .ିତ େଦବତା େହେଲ କୃ ତି ବାସ। ଏଠାେର ଶି ବ,ୁ େଗାଟିଏ ଆମ ଗଛ ମୂେଳ
ପଜ
ୂ ା କରାଯାଉଥିଲା। ଏକ ଆମରୁ ଏହାର ନାମ ଏକାମ େeତ େହଲା ଏହା େହଉଛି
ଗୁଯୁଗର ସମୟ।

େସେତେବେଳ ମpିର ନି ମା ଣ େକୖ ାଶଳ ଜଣା ନଥିଲା। ଆଗରୁ

ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର କାଟି ଗୁÇା ମpିର ତି ଆରି କରୁଥିେଲ ଯଥା ଏେଲାରା ଓ अଜkା।
ଓଡ଼ି ଶାେର ପଥମ ମpିର ପଂଚୁ ପାwବ ଭୀେମଶର ମpିର ପାରଳାେଖମୁwି ମେହpଗିରି
ପାହାଡ଼ ଉପେର ୧୭ଟି ପଥରେର ତି ଆରି େହାଇଥିଲା। ଗୁ ଯୁଗରୁ ମpିର ନି ମା ଣ େଶୖ ଳୀ
ଆରn େହଲା। ଗୁଯୁଗକୁ ଭାରତର ସୁବ$ ଯୁଗ କହkି । ବାହEୀ ଲି ପିରୁ େପାଟ
େଦବନାଗରୀ ଲି ପିେର ପରି ବତନ େହଲା। ବାହEୀ ଲି ପି େଲାପ ପାଇଗଲା। ଏ େବାଧହୁଏ
୪-୫ ଶତା¨ୀର କଥା।
ଗୁମାନ, ପତନ ପେର अଥାତ ୫ -୬ ଶତା¨ୀେର ଏହି अଂଚଳ କି ଛି ଦି ନ ପରବତୀ
ଗୁ ମାଠର ବି ଗହ େମୖ ାଦଗଲମାନ, अଧୀନେର ଥିଲା। ଏମାନ, ତମାପ+ା ଭୁ ବେନଶର
ଆଖପାଖ अଂଚଳରୁ ମି ଳିଛି। ଦeିଣ ଓଡ଼ି ଶାେର ମାଠର ବଂଶ (୩୫୦-୪୯୮), ବାଶି . ବଂଶ
(୫୨୫), ଦୁ ଜୟ ବଂଶ (୫୫୦-୬୧୩) ଉ\ର ଓଡ଼ି ଶାେର ବି ଗହ ବଂଶ(୫୭୦), ମୁâଲ ବା
(ମାଣ) ବଂଶ (୫୮୦-୬୧୩), ଦତ ବଂଶ (୬୨୩) ଶାସନ କରୁଥିେଲ। ଏମାନ,ର ଶାସକ
ଶୀେଲାକବି ଗହ ଶnୁଯଶା, ନp ପଭ~ନ ବମନ ଆଦି ଥିେଲ। ତମା ପ+ା ବତୀତ
େସମାନ,ର କୀ\ ଆଉ କି ଛି ନାହW ପେର ଶଶା, ଓ ହଷବନ ଏହି अଂଚଳକୁ
अଧି କାର କରି ଥିେଲ। ହଷବନ ଉଡେଦଶ କହୁଥିଲା େବେଳ ଶଶା, ଉଳ କହୁଥିେଲ।
ଏମାନ, अଧୀନେର େଶୖ େଳା®ବି ମାନ अଥାତ୍ ୬-୭ ଶତା¨ୀ ମଧେର ଋଷିକୂଲା
ନଦୀଠାରୁ

ମହାନଦୀପଯk

ରାଜ

ବି ]ାର

କରି ଥିେଲ।

ଏମାନ,

ସମୟେର
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ଶତୃ େଘଶର

ଓ

ରାମେଶର

ମpିରମାନ

ନି ମା ଣ

କରାଯାଇଥିବାର अନୁ ମାନ କରାଯାଏ। େଭୖ ାମକର ରାଜାମାେନ ମpିର ନି ମା ଣେର କି ଛି
କମ୍ ନଥିେଲ। ଏମାେନ अଥାତ୍ ୭-୯ ଶତା¨ୀ ମଧେର ଏଠାେର अେନକ ଶି ବମpିର ଓ
ତି ନିମୁwିଆ େଦଉଳ ପତି .ା କରିଥିେଲ। ପୁରୀରୁ

ପା େଢ,ାନାଳ ତ^ାପଟାେର

ବି pୁସାଗର େବାଲି େଲଖା अଛି । େତଣୁ अମ/ନବମ ଶତା¨ୀ େବଳକୁ

ବି pୁସାଗରର

ମାହାତE ବଢ଼ି ଗଲାଣି ।
େକଶରୀ ବଂଶର ଦି ଗ୍ବି ଜୟୀ ସମାଟ୍ ଯଯାତି େକଶରୀ (୧ମ) (୯୬୨- ୯୯୮ ଖୀ.) ଯି ଏ
େକାଶଳ ଉଳ ଓ କଳି  ଆଦି ତି ନିେଗାଟି ରାଜକୁ अଧି କାର କରି ଏକତି ତ କେଲ ଓ
ତି ଭୁ ବେନଶର ଉପାଧି େର ଭୂ ଷିତ େହାଇ ତା,ରି ଉପାଧି अନୁ ସାେର ଏହାର ନାମ
ତି ଭୁ ବେନଶର େଦେଲ। େକଶରୀ ବଂଶର େଶ. ରାଜା ଯଯାତି େକଶରୀ (ଚwିହାର
ଯଯାତି ) (୧୦୨୦-୧୦୪୪ଖୀ.) ଏଠାେର अେନକ ଲି  ପତି .ା େହାଇଥିବାର ଲe କରି
େଶଷେର ଏକ ବଡ଼ ମpିର ପତି .ା କରି ବାପାଇଁ ଲe ରଖି ମୂଳଦୂ ଆ ପକାଇଥିେଲ କି m
େଶଷ କରି ପାରି ନଥିେଲ ଏହାର ନାମ ଲି ରାଜ ମpିର ରଖିଥିେଲ। ଏହି ମpିର ତା,
ପୁअ ଉଦତ୍ େକଶରୀ େଶଷ କରି ଥିେଲ। କି m ଏହି ଜାଗାର ନାମ ତି ଭୁ ବେନଶରରୁ
(ତି ଭୁ ବନ+ଈଶର) ଭୁ ବେନଶର (ଭୁ ବନ+ ଈଶର) େହାଇଗଲା। ତ^ାପ+ାେର କୃ ତି ବାସ
େeତ େଲଖାअଛି । ଏହି ଭୁ ବେନଶର ଆଜି ପଯk ଚଳି ଆସୁଛି କି ^ଦkୀ अନୁ ସାେର
ଏଠାେର େବୗ ଶମଣମାେନ ବହୁ ସଂଖାେର ଖwଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି अଂଚଳେର ରହି
ପାଧାନ ବି ]ାର କରି ଥିେଲ। େସମାନ, ପାଧାନକୁ ହାସ କରିବାକୁ ଲଲାେଟpୁ େକଶରୀ
ଖwଗିରି ନି କଟବତ ୀ ଜାଗମରାଠାେର ଏକ ବି ରାଟ ଯର ଆେୟାଜନ କେଲ। ବି ଭିନ
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अଂଚଳରୁ େବୖ ଦିକ ବାହEଣମାେନ େସଠାେର ସମେବତ େହାଇ ଯ କରୁଥିେଲ। କି m
ଦଳଦଳ େହାଇ େବୗ ସନାସୀମାେନ ଆସି ଯଳେର ପହଂଚି ବାହEଣମାନ, ସହି ତ
ବାକଯୁ କରି ଥିେଲ। ଏଥିେର ବାହEଣମାେନ ପରାଜି ତ େହାଇଥିବାରୁ ଯକାଯ ବାଧାପା
େହଲା। अଥାତ୍ ଯ ମାରା େହାଇଥିବାରୁ ାନଟିର ନାମ ଯାଗମାରା ବା ଯାଗମରା
ନାମେର ପରିଚି ତ େହଲା। ବି pୁସାଗର ଉ\ର ପାଶେର ନି ମତ ଉ\େରଶର ମpିର
ନି କଟେର ଦୀଘ ପାଚୀର ଓ େସାପାନ େଶଣୀ ବି ଦମାନ ଏଠାେର ଥିବା ଚାହାଣି
ମwପେର ରାଜାରାଣୀ ଓ େସମାନ, ପରି ବାର ବସି

ବି pୁସାଗର ଚpନ ଯାତା

େଦଖୁଥିେଲ। ଚpନ ଯାତା ସମୟେର ଲି ରାଜ, ବାସୁେଦେବ ଓ କପି େଳଶର େଯଉଁଠାେର
ଓହାଇ ଚାପ େଖଳkି , ତାହାକୁ ତି ଶଳ
ୂ ଘାଟ କୁ ହାଯାଏ।
ପେର ଗବଂଶୀୟ ରାଜା େଚାଡ଼ଗେଦବ େକୖ ଶଲାଗଠାେର अେନକ େପାଖରୀ
େଖାଳାଇଥିଲା। ଏହି େପାଖରୀ ତା, ଝି अ େକୗଶଲା ନାମେର ନାମି ତ େହାଇଥିଲା।
କଥିତ अଛି େଚାଡ଼ଗ େଦବ,ର ତା’, ଝି अ ସହି ତ ସଂପକ ଥିଲା। ଏହି ଗବଂଶୀୟ
ରାଜା ଚୁ ଡ଼ ଗଡ଼(ବାର)ଠାେର େଗାଟିଏ ଦୁ ଗ ନି ମା ଣ କରି ଥିେଲ। ଆଉ ଶତୃ ଭୟରୁ
ରeା ପାଇବା ପାଇଁ ଚpକା ଜଲ ଭିତେର ଭାଲୁ ,ାଠାେର ବୁ ଆଳି ଗଡ଼ ଦୁ ଗ ନି ମା ଣ
କରି ଥିେଲ। अନଭୀମେଦବ, କନା ଚpି କା େଦବୀ ନି ମା ଣ କରି ଥିବା ୧୨୭୮ ଖୀ.
अନk ବାସୁେଦବ ମpିର ଶି ଳା େଲଖେର େଲଖା अଛି ଗfସି fୁ। େତଣୁ ୧୨୭୮ େବଳକୁ
ଗୁଆକୁ ଗfସି fୁ କହୁଥିେଲ। ୧୩ ଖୀ. ସ$ାଦି ମେହାଦୟେର ଏହାକୁ ଗfବତୀ
କହୁଥିେଲ। ଏମାେନ ଭୁ ବେନଶରଠାେର େମେଘଶର ଆଦି ମpିରମାନ ନି ମା ଣ କରି ଥିେଲ।
ରାେମଶର ମpିର ନି କଟ ରାମକୁ wର अନ ଏକ ନାମ अେଶାକ କୁ w। କପି ଳ
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ସଂହି ତାେର ଏହା अେଶାକ,ର ନାମେର ବ$ତ। अେଶାକାମୀ ରଥ ପକୃ ତେର କଳି 
ଯୁ ବି ଜୟୀ अେଶାକ, ନାମେର କି ^ା ପବ
ୂ ର
 ୁ ଥିବା अେଶାକ ବୃ e ବା अେଶାକ ଝର
ନାମେର ପତି ପାଦି ତ େହଉଥିଲା। ଏଠାେର େବୗ କୀତ ରାଜି ଥିଲା। ତାକୁ ଭାିେଦଇ
ରାେମଶର ମpିର ତି ଆରି େହାଇଛି । ଏଠାେର ଥିବା अେଶାକ ]^ ଏଠାରୁ ାନାkର
କରାଯାଇ ମି ଉଜି ୟମେର ରଖାଯାଇଛି ।
ଇଂେରଜମାେନ अଧି କାର କଲାେବଳକୁ ଭୁ ବେନଶର େକବଳ ମାତ ମpିର ଓ
ସାହି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। େସଗୁଡ଼ିକ ଚଷା ସାହି , ଗରାବଡ଼ୁ ସାହି , ପରକରଣ ସାହି

ମହାରଣା

ସାହି । ରା]ା ଖwଗିରିରୁ ଗwମୁwା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ି ଆ ଭିତର େଦଇ ପୁନାମା େଗଟ୍
ସାkରାପୁର େଦଇ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା। ପୁନାମା େଗଟ୍ ପେର ପେର ରା]ାର ବାମ ପାଶେର
ଝରଣା ବି pୁସାଗର ଓ ସାହି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଡାହାଣ ପାଖେର ଭୀମଟାି ପଥରଖଣି ପଦର ଓ
ମpିର ଥିଲା ରଥଗଢ଼ା ଛକଠାରୁ

ରା]ା ଝରଣା ପାର େହାଇ ମାଉସୀ ମା’ ମpିର

ଲeEୀସାଗର ରସୁଲଗଡ଼ େଦଇ କଟକ ଯାଇଥିଲା ଆଉ अନ ଏକ ରା]ା ରଥଗଢ଼ା ଛକଠାରୁ
ତି ନି ମୁwିଆ େଦଉଳ େଦଇ ବି pୁସାଗର କୂେଳ କୂେଳ ଝରଣା ପେର ପେର ରା]ା ପବ
ୂ 
ଦି ଗକୁ ଭାି ପଶୁରାେମଶର େକଦାରେଗୗରୀ ମୁେoଶର େଦଇ ଟ,ପାଣି େରାଡ଼ େଦଇ
ଦୟାନଦୀ ଆର ପାରି ହୀରାପୁର ସହି ତ ସଂେଯାଗ କରି ଥିଲା। ଭୁ ବେନଶର ମpିର ସବୁ
ଏହି ଦୁ ଇ ରା]ା ଉଭୟପାଶେର ବି ଭିନ ରାଜା, ସମୟେର ନି ମା ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ
ମୁଖରା]ା କଡ଼େର ଲି ରାଜ ମpିର ଓ अନାନ ମpିର ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠି ଥିଲା। ଏେବ ସବୁ
ଘର େହାଇଗଲାଣି । ୪-୫ ଶତା¨ୀ େବଳକୁ ମpିର ନଥିଲା। ବ\ମାନର ମpିର ପାଖ
ରା]ାକଡ଼େର େସେତେବେଳ ଆ^େତାଟା ଥିଲା ତା’ ଭିତେର ଆ^ଗଛ ମୂେଳ ଶି ବଲି 
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ାପନା େହାଇଥିେଲ। ଏହି ଆ^େତାଟା ସୁpର ପଦାର ସୁpେରଶରଠାରୁ ଲି ରାଜ ମpିର
େଦଇ ବେହEଶର ପାଟଣା ପଯk ଏକ େକାଶ ବାପି ରହି ଥିଲା। ଏସବୁ ବତମାନ ଘର
େହାଇଗଲାଣି । ଖେw ଖେw ଜାଗା େସମି ତି ସାରୁ ବଣ େହାଇ ରହି ଛି। ଏହି
ଆ^େତାଟାେର ପି ମା ଯାତୀ ବି ଶାମ କରୁଥିେଲ। ଏହି ଠାରୁ ସମତଳ अଂଚଳ ଆରn
େହାଇଥିଲା। ପାଖେର ଶସେeତ ଓ ମpିର ତି ଆରି କରି ବାପାଇଁ ଖwଗିରି ପାହାଡ଼
ଉପଯୁo ାନଥିଲା। ଏହାଥିଲା ମpିର ଗଢ଼ି ଉଠି ବାର ଏକ ପକୃ େeତ। ଏହାକୁ ଏକାମ
କହୁଥିେଲ। ପେର ମpିର ସବୁ ଝରଣାର ଉତର ପେଟ ୬-୭ମ ଶତା¨ୀେର ରାେମଶର
 ଝରଣାଥିଲା। ଏହା
ଭରେତଶର ଲeEେଣଶର ଆରnେହଲା। ଉ\ରପେଟ ସୁନିମଳ
ଓୟୁଏଟି - ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ବି pୁସାଗର େଦଇ ଗୁଆେର ପଡ଼ି ଥିଲା। ଝରଣା ପୁରୁଣା
ଭୁ ବେନଶରକୁ ଦୁ ଇଭାଗ କରି ଥିଲା। ଦeିଣେର ଭୀମଟାି କପି ଳ ପସାଦ ବୁ , ଜନEାନ
େବାଲି କହୁଛkି ଓ ଉ\ରେର ଟାି ପେଟ ବୁ , ]ୂପ ଓ େବୗମାନ,ର କି ତୀ ଥିଲା
ଉ\ର ଟାି ପେଟ ଭା;େରଶର ମpିର ତା’ର ଉଦାହରଣ। ଭା;େରଶର ମpିର ଏକ
େବୗ ]ୂପ ଥିଲା। ଏହି ]ୂପକୁ ଏକ ମpିରେର ପରି ଣତ କରାଯାଇଛି ।
ଭୁ ବେନେଶରକୁ ଗୁଆ ନାଳ ପରି ପୃ କରି ଛି। ଚpକା ଓ ପଟିଆ ରାମପୁର
ଲଖଣପୁର अଂଚଳର ପାଣିଝର େହଲା ଗୁଆନାଳର ମୁଖ ଉd। କୁ ଜି ମାହାଲ,
କଂଟାବାଡ଼ ଓ ବୁ ଆଳି ଗଡ଼ ପାହାଡ଼ अଂଚଳରୁ ଦୁ ଇଟି ଚି ରେସାତା ଧାର ପାବତ ଟାର
ମଧେଦଇ ସମତଳ ପେଦଶକୁ େବାହି ଆସି ଛି। େଗାଟିଏ େଯାର ଖwଗିରି-ଚpକା ମଧେର
ପବାହି ତ େହାଇଛି । ଯାହାକୁ ବଡ଼େଯାର ବା କାଠଶ ନଦୀ ଭାବେର ପରି ଚିତତ
କରାଯାଏ। अନଟି ଚpକା ଛକର ବାର ରା]ା ମଧେର ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଭୂ ଆସୁଣୀ
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ମpିର ଦeିଣପାଶ େଦଇ ବହି ଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ତଳେଯାର କହkି । ବଡ଼େଯାର ଓ
ତଳେଯାର ଉଭୟ ଦାରୁେଠ ଓ ଶି ଖରଚwି ପାହାଡ଼ ମଧେର ଥିବା ଏକ ସମତଳ
अଂଚଳେର ମି ଶିଛି। ଶି ଖରଚwି ପାଖେର ଏହାକୁ ବଡ଼ନଇ କୁ ହାଯାଇଥିବା େବେଳ
ରଘୁରାଜପୁର ଗାମ ପାଖେର ପpରଫୁକାର ନଇ ବା ବୁ ଡୁ ନଇ କୁ ହାଯାଏ। କଳାରାହା
ନି କଟ ଗାମବାସୀମାେନ ବଡନଇ କହୁଥିବା େବେଳ ଜରି ପାଟଣା ଓ ଇଂଜଣା ପାଖେର
ବୁ ଢ଼ୀନଈ କୁ ହାଯାଉଛି । ଭାଟପଡ଼ା ବୁ ଢ଼ୀନଈ ଗଂଜଣା ପାଖେର ଗfବତୀ ବା ଗୁଆ
ଭାବେର ପଥେମ ପରି ଚିତ ହୁଏ। ପେର ହଂସପାଳ, ଟ,ପାଣି, ବେହEଶର, ସାମkରାପୁର,
କପି ଳ ପସାଦ, ସୁpରପଦା, ଶୀରାମନଗର ପଭୃ ତି ଆଚଳେର ଗୁଆ ଭାବେର ପରି ଚିତ।
ପଳାଶୁଣୀ ପାଖ ପୁରୁଣା ଜଗନ ାଥ େରାଡ଼ ଉପେର କୁ wାପଥରେର େଯଉଁ ଫୁକାର ବତମାନ
ଭଗ अବାେର ଦୃ ିେଗାଚର ହୁଏ ତାହା େକଶରୀ ବଂଶରାଜା ବରାହ େକଶରୀ ତି ଆରି
କରି ଥିେଲ। ପାwାରା अଂଚଳେର ଗୁଆକୁ କି nୀରି ଆ କୁ ହାଯାଏ। ପଟିଆର ପାହାଡ଼ି ଆ
अଂଚଳରୁ ଆସି ଥିବା େକେତକ ଝର ଯଥା େବଦମତୀ, ମpାକି ନୀ, ଗfବତୀ ଓ ଛତୀ
ଏକତି ତ େହାଇ ପଟିଆ ଦହଲ ସୃି କରି ଛି। ପଟିଆ ପାହାଡ଼ ନି କଟ ସୁମୁwିଆ ଟାର
अଂଚଳରୁ ଏକ ଜଳେସାତ ଓ ରାମଗଡ଼ अଂଚଳରୁ अନଏକ ଜଳେସାତ ଗୁଆେର
ମି ଶିଛି। େଶଷେର ଶି ଶୁପାଳ ଗଡ଼ଠାେର ଗୁଆ ସହି ତ ଉ\ର ପାଶର ବାଉରୀେଯାର ଓ
ପବ
ୂ - ଦeିଣ ପାଶର୍ ଡି ମାଣିଶର ନାମ ବହନ ପବ
ୂ କ
 ବି ଶାଳ ପୁ¬ରି ଣୀ ସୃିକରି ଉଭୟ
ଏକତି ତ େହାଇ ଗୁଆେର ମି ଶିଛkି । ନୂ ଆ-ଭୁ ବେନଶର अଂଚଳରୁ ବାହାରି ଗୁଆେର
ମି ଶିଥିବା ନାଳ/ଝର ସମୁହ େହଲା –
୧. ମା,ଡ଼ଝର- ଏହା ଖwଗିରି ଉ\ରରୁ ତଥା ଔଷଧୀୟ ଜଲରୁ ବାହାରି
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ବରମୁwା ଓ ଜାଗମରା ଚାଷ ଜମି େର ପବାହି ତ େହାଇ ଗwମୁwା େପାଖରିପୁଟ େଦଇ
ଗୁଆେର ମି ଶିଛି।
୨. ପାହାଡ଼ି ଆଝର – ଖwଗିରି ପି ମଦି ଗ ଘାଟିକୀଆରୁ ବାହାରି

େକାଳଥିଆ

ଆଇଗିଣିଆ ଡୁ ମୁଡୁମା େଦଇ ଗୁଆେର ମି ଶିଛି।
୩. ରିଆ-ଭିଆ େଯାଡ଼ -

ପାଂଚଗଁାରୁ ବାହାରି ମଦନପୁର ପାଇକରାପୁର

େଦଉଳି ଆପାଟଣା େଗାହି ରାଛକ େଦଇ ଗୁଆେର ମି ଶିଛି। ଏହା ଉପେର eୁଦ
ଜଳେସଚନ ଏକ ବfକରି ଜଳେସଚନ କରୁଛି ।
୪. ନୂ ଆପଲୀ ନାଳ - ଏହା ନୂ ଆପଲୀ ସି ଆରପି କା"ସ୍ ଭି ତରୁ ବାହାରି ନୂ ଆପଲୀ,
ସହି ଦ୍ନଗର, ସତନଗର େଦଇ ଚି kାମଣିଶର ପବ
ୂ ଦ
 ି ଗେର ଗୁଆନାଳ ସହି ତ ମି ଶିଛି।
୫. ରାମଝର - ଆେସମି ð େସେକେଟରି ଏଟ ଖାରେବଳ ନଗର ତି ନି ନ^ରରୁ ବାହାରି
ଗୁରୁଦାର ଶୀୟାଟକି ଜ େଦଇ ଲeEୀସାଗର େଦଇ ଗୁଆେର ମି ଶିଛି।
୬. ପଟିଆ ଦହଲଝର - ଏହା ଔଷଧୀୟ ଜଲରୁ ବାହାରି ଏକାମକାନନ,
ସାଲି ଆସାଇ, ଆଇଆରସି ଭିେଲଜ େଦଇ ଜୟେଦବ ବି ହାର, ୟୁନିଭର୍ସି ଟି ଆଚାଯ
ବି ହାର େଦଇ ଗୁଆନାଳେର ମି ଶିଛି।
୭. ବି pୁସାଗର ଝର - ରାଜଭବନ ପାହାଡ଼ ୭-ନ^ର ୬-ନ^ର ଓୟୁଏଟି ଏେରାଡମ
ଫେର ପାକ ମାଉସୀମା ମpିର ବି pୁସାଗର େଦଇ ଗୁଆେର ମି ଶିଛି।
୮. ଗୁଆଝର - େକଦାରେଗୗରୀ ଠାରୁ ମାତ ୫୦ ମି . ଦୂ ରରୁ ଗୁଆଝର ବହି ଯାଇ
ଗୁଆ ନାଳେର ମି ଶିଛି।
ଏହାର ରାଜସ ଗାମ ଗୁଡ଼ିକ େହଲା –
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୧. ନୂ ଆପଲୀ - େଖାା ନି ଜ ଜମି ଦାରୀର ୭୧ଟି ଗଡ଼ ମଧରୁ ଏହା େଗାଟିଏ ଗଡ଼।
ଏହାକୁ ମଧ ନୟାପଲୀ କହkି । ଭୁ ବେନଶର ଏହା ଆୟତନେର ଦତୀୟ ବଡ଼ େମୗଜା।
ନୂ ଆପଲୀ ନାଳ अବବାହି କାେର ଏହି ଗାମ अବିତ। ସି ଆରପି ଓ ଆଇଆରସି ଭିେଲଜ୍ରୁ
େଯଉଁସବୁ ନାଳ ବାହାରି ଛି ତାହାରି ମଧେର ନୂ ଆପଲୀ ଗଁା अବିତ।
୨. ରସୁଲଗଡ଼ – ରେସଲ ସାେହବ, ନାମ अନୁ ସାେର ଏହା ରସୁଲଗଡ଼। ରେସଲ
ସାେହବ ଏହି ଠାେର କା" ପକାଇ ରାଜସ ଆଦାୟ କରୁଥିେଲ ଓ ଇଂେରଜମାନ, ସହି ତ
ଯୁ ପରି ଚାଳନା କରୁଥିେଲ। ରେସଲ ସାେହବ, ନାମ अନୁ ସାେର ଏହି ଗଁାର ନାମ
ରସୁଲଗଡ଼। େକହି େକହି ରାଜସ अସୁଲ େହଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରସୁଲଗଡ଼ କହkି ।
୩. ଜାଗମରା – ଏଠାେର ଯ େହଇଥିବା ସମୟେର ଜଗିକି େଲାକମାନ,ୁ
ମାରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜାଗମରା କହୁଥିେଲ।
୪. ଡୁ ମୁଡ଼ୁମା - ଏହା ଏକ ପାଚୀନ ଗାମ। ଏଠାେର ଚାମwା ଯeିଣୀ ମୂ\ ଥିବାର
ଜଣାଯାଏ। ଡୁ ମୁଡୁମା େଖାଗଡ଼ର ୭୧ ଗଡ଼ମଧରୁ େଗାଟିଏ ଗଡ଼।
୫. ଆଇଗିଣିଆ – ଯୁେର ଏହି ଗଁାର େଲାେକ ଆଗୁଆଣି େହାଇ ବାହାରି ଯୁେର
ଆଗେର ରହୁଥିେଲ େତଣୁ ଗଁାର ନାମ ଆଇଗିଣିଆ। ଏଠାେର ଏକ ମଠ अଛି । ଏହା
ଖwଗିରି ଦeିଣକୁ अବିତ।
୬. କପି ଳପସାଦ - ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଗଡ଼। ବୁ େଦେବ, ଜନE ାନ େବାଲି
କହୁଛkି । अଧି .ାତା େଦବତା େହଉଛkି

କପି େଳଶର ମହାେଦବ। ଏହି ମpିର

କପି େଳଶର ଗଜପତି ମହାରାଜା ାପନା କରି ଥିେଲ େବାଲି େଲାକ ଉoି अଛି । ଏହା
ଭୁ ବେନଶରର ଦeିଣକୁ अବିତ।
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୭. ବଡ଼ଗଡ଼ - େଖାା ନି ଜ ଜମି ଦାରୀର ୭୧ଟି ଗଡ଼ ମଧରୁ ଏହା େଗାଟିଏ ଗଡ଼।
ଗୁଆ ନଦୀ କୂଳେର अବିତ। ଭୁ ବେନଶର ଗଡ଼ର ଏଠାେର ରାଜା, ରାଜଧାନୀ ଥିଲା।
୮. ପଟିଆ - ଓଡ଼ି ଶାର ରାଜା ମୁକୁp େଦବ, ପତନ ପେର ଓଡ଼ି ଶା ତି ନିଭାଗେର
ବି ଭo େହାଇଗଲା। ପଥମ ଭାଗ ମୁକୁp େଦବ, ଦୁ ଇ ପୁअ (୧) ରାମଚp େଦବ (୨)
ଛକଡ଼ି ଭମରବର ରାୟ। ରାମଚp େଦବ,ୁ ପଟିଆେର अବାପି ତ କେଲ। ସାନଭାଇ
ଛକଡ଼ି ଭମରବର ରାୟକୁ ଆଳି େର अବାପି ତ କେଲ।

ରାମଚp େଦବ, ନି ଜ

ଜମି ଦାରୀ ପଟିଆ ଓ अଧନ ଜମି ଦାରୀ େକଉଁଝର ମୟର
ୂ ଭ~ ନୀଳଗିରି ମଧୁପୁରଗଡ଼
କ¤ାଝର ବଳରାମପୁର ଇଦାଦ। (୨) ସାନଭାଇ - ଆଳି ନି ଜ ଜମି ଦାରୀ ଓ अଧୀନ
ଜମି ଦାରୀ େମଦି ନପୁର ନୟାବସାଣି କଂଟଇ ଇତାଦି । ବାରକୁ ସାରଗଡ଼ କୁ ହାଯାଏ।
ଏହାରି ପାଖେର ଚୁ ଡ଼ଗଡ଼ ଥିଲା। ଚୁ ଡଗଡ଼ର ଧଂସାବେଶଷ ଦୃ ଶମାନ ହୁଏ। ପୁରୁଣା
ବାର ନଦୀକୂଳେର ଚୁ ଡଗଡ଼ ଥିଲା। ବୁ ଆଳି ଗଡ଼ ଚpକା ଜଲ ମଝି େର अବିତ।
ଏସବୁ ଗବଂଶୀ ରାଜାମାେନ ାପନ କରି ଥିେଲ। େଗାଟିଏ ପଟେର ଏହି ଗଡ଼ ାପନ
େହାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଟରୁ ପଟିଆ ଗଡ଼ କହkି ।
ଦେନଇ ବି ଦାଧର ପୁअ ରାମଚp େଦବ – ନି ଜ ଗଡ଼ ବରୁେଣଇ ପାହାଡ଼ ତେଳ
ାପନ କରି ଥିେଲ। ଦeିଣ अଂଚଳ ତା, अଧୀନେର ଥିଲା ଆଉ ମଧ ମହାନଦୀର ଉ\ର
ପାଶର ଇଲାକା ବଡ଼ା^ା ନରସି ଂହପୁର ଆଠଗଡ଼ େଢ଼,ାନାଳ अନୁ େଗାଳ, ତାଳେଚର ତା,
अଧୀନେର ଥିଲା। େଖାା ନି ଜ ଜମି ଦାରୀ (୭୧ ଗଡ଼) ନି ଜି ଜମି ଦାରୀ ଓ ୧୨୯ଟି ନି ଜ
अଧୀନ ଜମି ଦାରୀ ଗଡ଼ ସମୁଦାୟ ୨୦୦ ଗଡ଼। ଏ ସବୁ ାଲ ଂ ଓଡ଼ି ଶାେର େଲଖାअଛି ।
୯. କଳାରାହା - ଏହା ପଟିଆ କି ଲା अଧୀନ। ଏହି ବାଟ େଦଇ ରା]ା
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ଭୁ ବେନଶରକୁ ଥିଲା।
୧୦. ମଳି ପଡ଼ା – େଖାା ନି ଜ ଜମି ଦାରୀର ୭୧ଟି ଗଡ଼ ମଧରୁ ଏହା େଗାଟିଏ ଗଡ଼।
େଖାା ଯୁର ମହାନାୟକ ପି wିକ ବାହୁବେଳp,ୁ

ଧରାଇେଦବାେର

ମଳି ପଡ଼ାର

ଗଡ଼ନାୟକ ଭାଗୁ ଶୀଚpନ ମୁଖ ଭୂ ମିକା ଗହଣ କରିଥିେଲ। େତଣୁ େସ ନି ମକ ହାରମ୍
ଜାଗିର େଭାଗ କରୁଥିେଲ।
୧୧. अfାରୁଆ - େଖାା ନି ଜ ଜମି ଦାରୀର ୭୧ଟି ଗଡ଼ ମଧରୁ ଏହା େଗାଟିଏ ଗଡ଼।
ପାହାଡ଼ ତେଳ ଏହି ଗାମ अବିତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ अfାରୁଆ କହୁଥିେଲ
୧୨. ଜଗନ ାଥ ପସାଦ - େଖାା ରାଜ,ର ଜେଣ ଭାଇ ଏହି ଠାେର ଗଡ଼ ନି ମା ଣ କରି
ରହି ଥିବାର ଏହି ଗଡ଼ର ନାମ ଜଗନ ାଥ ପସାଦ।
୧୩. ପାତପଡ଼ା - େଖାା ନି ଜ ଜମି ଦାରୀର ୭୧ଟି ଗଡ଼ ମଧରୁ ଏହା େଗାଟିଏ ଗଡ଼।
ଏହା େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଗଁା। ରାଜା,ର ପାତ ମୀ ଏଠାେର अବାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ
ପାତପଡ଼ା କହି େଲ।
୧୪. ଘାଟିକିଆ - େଖାା ନି ଜ ଜମି ଦାରୀର ୭୧ଟି ଗଡ଼ ମଧରୁ ଏହା େଗାଟିଏ ଗଡ଼।
ଖwଗିରି ଘାଟି ପବ
ୂ ର
 ୁ ଏଠାେର अେନକ କି ଆ ଗଛ େଦଖା ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଘଟିକିଆ
କହୁଥିେଲ। ବ\ମାନ େସହି କି ଆଗଛ ମଧ େସମି ତି ଦୃ ଶମାନ।
୧୫. ଶି ଶୁପାଳଗଡ଼ - ଖାରେବେଳ, ସମୟର ଏ ଗଡ଼। ଏହାର ାପନା ଖୀ. ପ.ୂ ୧ମ
ଶତା¨ୀ। ପବ
ୂ େ
 ର ଗୁଆ ପି ମେର ନାଳ ଦାର ସଂଲଗ ଥିଲା। ଶି ଶୁପାଳଗଡ଼ର
ଚାରି ପାଖେର ଗଡ଼ଖାଇଥିଲା। ମହାଭାରତର ଶି ଶୁପାଳ, ନାମରୁ ଏହାର ନାମ ଶି ଶୁପାଳ
ଗଡ଼ କୁ ହାଯାଏ। ପୁରୁଣା ଗଡ଼ର अ]ିତ ବତମାନ ବି ଦମାନ।
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୧୬. ଧଉଳି – କଳି  ଯୁ ଳୀ। अେଶାକ, ଯୁ ଖୀ.ପୁ. ୨୬୧େର େହାଇଥିଲା।
୧୭. ଲeEୀସାଗର – ଜେଣ ରାଜା,ର ଲeEୀ େବାଲି ଝି अଟିଏ ଥିଲା। ରାଜା ଏହି ଝି अ
ନାମେର େପାଖରୀ େଖାଳାଇ ଲeEୀସାଗର ନାମ େଦେଲ। ପେର ଏଠାେର ଗଁା ବସି ଲା।
୧୮. ପଳାଶୁଣୀ - ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଗାମ। ପଥେମ ଏଠାେର ଆସି ୨୫/୩୦ କମାର
ଘର ବସବାସ କେଲ। ମା’ ଖେwଶରୀ,ୁ େତmଳି ଗଛ ମୂେଳ ପଜ
ୂ ା କରୁଥିେଲ। ଜାତି େର
କମାର େହଉଥିବାରୁ ଖwା ଛୁରୀ ଦାଆ େକାଡ଼ି , କାତି , ଲୁ ହା ତି ଆରି କରୁଥିବାରୁ ଗାମର
ଆରାଧ େଦବୀ େହଉଛkି ଖwାରୁ ଖେwଶରୀ। ପଥେମ ଏହି ଗାମର ନାମ ଥିଲା ସାହାବ
ନଗର। କମାରମାେନ ଏଠାରୁ ଭୟ ପାଇ अନତ ପଳାଇବାରୁ ଏହି ଗାମର ନାମ ସାହାବ
ନଗରୁ ପେଳଇ ଯି ବାରୁ ପଳାଶୁଣି େହଲା। ନୂ ଆ ରାଜଧାନୀ ତି ଆରି େହବାରୁ ଏଠାେର
ପାଣି ଟା,ି ାପନ େହାଇଛି ।
୧୯. ଚpେଶଖରପୁର – ଏହା ଭୁ ବେନଶରର ସବବୃହତମ େମୗଜା। ସାଲି ଆସାହି
ଏହି େମୗଜାର अେନକ अଂଶ अଧି କାରେର अଛି । ଏହି େମୗଜା େଶୖ ବେeତ ଚpେଶଖର,
ନାମେର ନାମି ତ। ଏହି ଗାମ ପଟିଆ ଜମି ଦାରୀ ଉଲାକାଭୁ o ଥିଲା। ୧୯୮୫ ମସି ହାରୁ
ଏଠାେର ହାଉସି ଂ େବାଡ ଓ ବି ଡ଼ିଏ ଦାରା ଘର ତି ଆରି େହାଇ େଲାକମାନ,ୁ ବ¤ା
ଯାଇଛି ।
୨୦. ପାwାରା - ପାwବ ପାଂଚ ଭାଇ अାତ ବନବାସ କାଳେର ଏହି ଠାେର ଶି ବ,ୁ
ପwୁଶର ରୂପେର ପଜ
ୂ ା କରି ଥିେଲ। େତଣୁ ଏହାର ନାମ ପାwାରା େବାଲି େଲାକ ଉoି
अଛି । ଆଉ ମଧ େବୗଧମର ବି କାଶ କାଳେର େବୗ ତାର,ର େଗାଟିଏ ରୂପ
ପାwାର,ୁ ଏଠାେର ପଜ
ୂ ା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପାwାରା କହkି । ଏହା अତି ପୁରୁଣା
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଗଁା।
୨୧. ମଂେଚଶର - କୁ ଆଖାଇ ନଦୀ କୂଳେର ଏହି ଗଁା। େଗାଟିଏ ପାଖେର ଗୁଆ
ନାଳ ଥିବାେବେଳ अନ ପାଶେର କୁ ଆଖାଇ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀକୁ ଗାମର େଲାେକ
ଗାେଧାଇବା ଓ अନାନ କାଯେର ବବହାର କରkି । ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଗଁା ଯାହାର
ାପନା ବି ଷୟେର େକୗଣସି େଲଖା ନାହW। ଏହି ଗଁାେର ସୟଁ ମଂଚନାଥ ବି ରାଜମାନ
କରି ଛkି । ଏହି ସଂଚନାଥରୁ ଏହାର ନାମ ମଂେଚଶର େହାଇଛି । ଏହି ଗଁାର अେନକ
େଲାକ ଡ଼ାେର େବପାର ବଣିଜ କରିkି , େତଣୁ ଏଠାେର ଠାକୁ ରାଣୀ,ୁ ପଜ
ୂ ା କରkି ।
ଏଠାେର େତmଳି ଗଛ ମୂେଳ ୭ ଭଇଣୀ ଯଥା
ଶି ଉେଳଇ, ସଶତି , ପାଟେଦବୀ ଓ ହାଡ଼ବାଇ
ପଂଚାୟତ ଥିଲା। ଏହି ଗାମ अଧୀନେର

ଦୁ ଲାେଦଇ, ଜାଗୁେଳଇ, ବାସୁେଳଇ,
ପଜ
ୂ ା ପାଇଛkି । ପେୂ ବ ଏହି ଗାମ ଏକ

ଚେକଇସି ଆଣି, ସମଗାଡ଼ି ଆ, େଭାଟପଡ଼ା,

ରମାଟିଆ, ଗାଢ଼କଣା, େରାେକାଟା, ନହରକଂଟା ଓ ହଂସପାଳ ଥିଲା। ଏେବ ଏଠାେର
େରଳ ଡ଼ବା କାରଖାନା ଓ େରଳ େସନ ଆଦି ନି ମା ଣ କରାଯାଇଛି । େରଳଡବା ୧୯୮୫
ପତି .ା ପରଠାରୁ େହବାରୁ ଏଠାେର अେନକ ଘର ତି ଆରି ଆରn େହଲା। ଏଠାେର ମଧ
େକp ସରକାର, େପସ୍ ମଧ अଛି  ଏହାରି ପାଖେର ଉଳ ବି ଶବିଦାଳୟ ୮୦୦ ଏକର
ଜାଗାେର ୧୯୫୬ ପରଠାରୁ ାପନା କରାଯାଇଛି ।
୨୨. େକାରଡ଼କଂଟା - ୧୬ ନଂ. ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହାଇେଟକ ଛକରୁ ପୁବକ
 ୁ ୩ କି .ମି .
ଗେଲ ପେଡ େକାରଡକ¤ା ଏକାମ ନି ବା ଚନମwଳୀ ବାସୁଆଘାଇ ପଂଚାୟତେର ଏହି
ଗାମ अବିତ। ଏହାର ପବ
ୂ େ
 ର କୁ ଆଖାଇ ପି ମେର ଗୁଆନାଳ। ଗାମର ଠାକୁ ରାଣୀ
ମା ଭୁ ଆଷୁଣୀ। ଏକଦା ଏହି ାନଟି ଘଂଚଜଲ ଓ ହି ଂସ ପଶୁପeୀେର ପ$
ୂ  ଥିଲା।
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େସେତେବେଳ ରାଜାରାଜୁ ଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା। ରାଜାମାେନ ପାରି ଧି ବା ଶି କାର କରି ବାକୁ
ଏଠାକୁ ଆସୁଥିେଲ। ଥେର ନହରକ¤ା ଜମି ଦାର ବାଘ ଶି କାରରୁ ବି ଫଳେହାଇ ଥକାମାରି
ବସି ଗେଲ। ତା, ନଜରେର ମା’ଭୁ ଆସୁଣୀ, ଗାଦି ପାଖେର େଗାଟିଏ अଶତ୍ଥ ବୃ e
ଦୃ ଶମାନ େହଲା। େସହି ବୃ eର େକାରଡ଼ଭିତେର ଏକ ବାଘ ଲୁ ଚି ରହି ଥିବା େଦଖି
ବାଘଟିକୁ ଶି କାର କରି ବାକୁ ଗେଲ। େଦଖିେଲ େକାରଡ଼ ଭି ତେର ଏକ କଂଟା ଗଛ ଥିବାରୁ
େଯଉଁଥିପାଇଁ ବାଘଟି ବାହାରକୁ ଆସି ପାରୁ ନାହଁ । ଯାହାବି େହଉ ବାଘ େକାରଡ଼ ଭି ତରୁ
ଆସି ପାରୁ ନଥିବାରୁ ତା’ର ନାମ େକାରଡ଼କଂଟା େଦଇଥିେଲ େବାଲି ାନୀୟ ଉoି अଛି ।
ଏହାଥିଲା ନଦୀ अବବାହି କା। ଏଠାେର ଏକ ପକାର କଂଟା େଦଖାଯାଏ ଯାହାକୁ କହkି
େକାରଡ଼ କଂଟା। ଏହି େକାରଡ଼ କଂଟା େଦଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ େକାରଡ଼ କଂଟା
କହି େଲ।
ରାେମଶର ମpିର ପାଖେର େଗାଟିଏ େପାଖରୀ ଥିଲା। ତା’କୁ अେଶାକ ଝର
କହୁଥିେଲ। େକଦାରେଗୗରୀ ପାଖେର େଗାଟିଏ ବଷସାରା ପବାହି ତା ଚି ରkନୀ ଝରଣା
(ଜଳଉd)

ଥିଲା

େସଇଥିଲାଗି

େସଇଠି

େକଦାରେଗୗରୀ

ଓ

अନାନ

ମpିର

ଗଢ଼ି ଉଠି ଥିଲା। େସାମବଂଶୀ ଓ ଗମାନ, ସମୟେର अନସବୁ ମpିର ପବ
ୂ  ଦି ଗେର
ଟ,ପାଣି ରା]ା ଉଭୟ ପାଶେର ନି ମା ଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଟ,ପାଣି ରା]ାର ଦୟାନଦୀ
ଆର ପେଟ ହୀରାପୁରଠାେର ଚଉଶଠି େଯାଗିନୀ ମpିର ତି ଆରି କରି ଥିେଲ। ପୁରୁଣା
ଭୁ ବେନଶରେର अେନକ ଶି ବ ମpିର अଛି । ତାର ବି ବରଣୀ ତେଳ ଦି ଆଗଲା –
କ.ନଂ ଶି ବ ମpିର ନାମ ଜାଗା ତି ଆରି ସମୟ
୧

ଲି ରାଜ ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୧୦୪୪
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୨.

ବେହEଶର ଟ,ପାଣି େରାଡ଼

୩.

ମୁେoଶର ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୪.

େକଦାରେଗୗରୀ

ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୫.

अଶାେନଶର

େପୗରାଂଚଳ ହିଟାଲ ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୬.

अଖଡ଼ଚwି ବି pୁସାଗର, ବଡ଼ୁସାହି , ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୭.

ଉ\େରଶର ବି pୁସାଗର, ବଡ଼ୁସାହି , ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୮.

ଭëକୁେଟଶର ଯେମଶର ପାଟଣା, ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୯.

େବାମେକଶର

୯୬୦

ତଳବଜାର ମାେକଟ କେ"୍ଳÅ, ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୧୦. ଚେକଶରୀ ହାତି ଆଶୁଣି େଲନ୍, ରାଜାରାଣୀ କେଲାନି , ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୧୧. ଚ"େକଶରୀ

अମି କା ସାହି , ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୧୨. ଗେଶର ଗାଯମୁନା େରାଡ଼, ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୧୩. ଦଶି ଶର

ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୧୪. େଗୗରୀଶ,ର

ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୧୫. କପି େଳଶର

କପି େଳଶର ଗାମ, ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୧୬. ଲେବଶର ମାଉସି ମା ଛକ, ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୧୭. କୁ େଶଶର ମାଉସି ମା ଛକ, ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୧୮. ରାେମଶର ମାଉସି ମା ଛକ, ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୧୯. ଭରେତଶର ମାଉସି ମା ଛକ, ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୨୦. ଲeEେଣଶର ମାଉସି ମା ଛକ, ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
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୨୧. ଶତେଘଶର ମାଉସି ମା ଛକ, ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୨୨. ଲଡୁ ବାବା ଉତର ଦରଜା, ବଡୁ ସାହି , ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୨୩. ଲେeଶର ଲି ରାଜ ମାେକଟ କେ"୍ଳÅ ପଛପାଶର୍
୨୪. ମଦେନଶର ମହାବୀର େଲନ୍ ,ଗାେରଜ ଛକ, ସାମkରାପୁର
୨୫. ପଶୁରାେମଶର

ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୭୦୦

୨୬. ନାେଗଶର ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୨୭. ପବେନଶର ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୨୮. ପର
ୂ େବଶର ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୨୯. ସୁବେ$ଶର ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୩୦. ସୁକୁେଟଶର

ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୩୧. ତାେଳଶର ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୩୨. ସେପଶର ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୩୩. ଉତେରଶର ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର
୩.

େବୗତାଳ

ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର

୩୫. ଚpେଶଖର ପଟିଆ, ଭୁ ବେନଶର
ବତମାନ େଯଉଁଠି ରାଜ ସଂଗହାଳୟ अଛି ତା’ରି ଉପେର ରାଜା, ଉଆସ ଥିବା
କଥା ହେରକୃ { ମହତାବ େଲଖି ଛkି । େତଣୁ ମpିର ସବୁ ରାଜା, ଉଆସ ଏବଂ
ସଂଗହାଳୟ ପାଖାପାଖି ଦୁ ଇ ରା]ାର ଉଭୟପାଶେର ଗଢ଼ି ଉଠି ଥିଲା।

େସେତେବେଳ

ପାଖେର ଗଁା - ଗwା ଥିଲା। ୧୮୯୦ ଖୀ. ଇେକା େରଲେୱ ଲାଇନ୍ ବି େଛଇବା ଫଳେର
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ଏହାର ରୂପେରଖେର କି ଛି ପରିବତନ େହଲା। େସେତେବେଳ ପୁନାମା େଗଟ୍ଠାେର
େଗାଟିଏ େରଳ ଫାଟକ ଥିଲା। ଏଠାେର ଜେଣ େତଲୁ ଗ ଜଗୁଆଳି ଥିେଲ। େସ ଜଗୁଆଳି
ପାଖେର ତା’ ମା ରହୁଥିଲା। ତାର ମା’ ନାମ ପୁନାମା। ଏହି ପୁନାମା ନାମରୁ ଏହି େଗଟର
ନାମ ପୁନାମା େଗଟ୍ େହଲା। ବି ଏନ୍ଆର େରଳବାଇ କ"ାନୀ କଲି କତା ପଟୁ ବି ରୂପା
ପଯk ଓ ଇ େକା େରଳବାଇ କ"ନୀ ବି ଶାଖାପାଟଣା ପଟୁ କୁ ଆଖିଆ ପଯk
େରଳଲାଇନ ବି େଛଇେଦେଲ। ମଝି େର ମହାନଦୀ େପାଲଗୁଡିକ ରହି ଲା। ମୂଳକାରଣ
େହଲା େରଲବାଇ କ"ାନୀ ନରାଜ େଦଇ ବାରଠାେର ସଂେଯାଗ କରି ଥାkା କଟକ
ଟାଉନ୍ ଭିତେର େରଳ ଲାଇନ୍ ଆସି ନଥାkା। କଟକ ଟାଉନ୍ େଲାେକ ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ,
େନତୃ ତେର ବି େରାଧ କେଲ ଫଳେର ସରକାର अଡ଼ୁଆେର ପଡ଼ି ଗେଲ ଓ କଟକ ପେଟ
େରଳ ଲାଇନ୍ େନବାକୁ ବାଧେହେଲ। ଭୁ ବେନଶର େରଲେୱ େସନ ବୁ େଶରୀ ପଟକୁ
େଖାଲାଥିଲା ମାର କା¤ିନ ପଟକୁ େଖାଲା ନଥିଲା। ମାର କାଂଟିନ ପେଟ େତାଟା ଓ
େକାଚି ଲା ବଣ ଥିଲା। େଲାେକ ବୁ େଶରୀଠାରୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି େର ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶରକୁ
ଆସୁଥିେଲ। ପାଖେର େସେତେବେଳ
ବାହାରି ଥିଲା

ତାହା

ବି pୁସାଗରେର

ରାଜଭବନ - ଓୟୁଏଟି ଜଲରୁ େଯଉଁ ଧାର
ପଡ଼ି ଥିଲା

ଓ

ବି pୁସାଗରରୁ

ପାଣି

ବାହାରକୁ

 ରହୁଥିଲା। ନୂ ଆ ରାଜଧାନୀ ଗଢ଼ି ଉଠି ବାରୁ
ବାହାରି ଯିବା ଫଳେର ବି pୁସାଗର ପାଣି ନି ମଳ
ନାଳ ନqମା ପାଣି ଭିତେର ପଶି ବାରୁ ବି pୁସାଗର େପାଖରୀ ଦୂ ଷିତ େହଲା। ଫଳେର
ଏହାକୁ ବpକରି ଦି ଆଗଲା। ବ\ମାନ ବାହାର ପାଣି ପଶୁ ନ ଥିବାରୁ

ଏହାର ପାଣି

େନଳି ଆ ଦି ଶୁଛି। ଗନଗର ଛକ ଉପରକୁ ଗଛମୂେଳ ବନଦୁ ଗା ପଜ
ୂ ା ପାଉଥିେଲ।
ବ\ମାନ େସଇଠି ବନଦୁ ଗା ମpିର ତି ଆରି େହାଇଛି । େସେତେବେଳ େଗାଟିଏ ଜଲି
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ରା]ା ମାଉସୀମା ମpିରଠାରୁ ଶି ଶୁଭବନ େଦଇ ମାରକାଂଟିନ ରାମମpିର ଜନଗଣନା
अଫିସ୍ ପଯk ଯାଇଥିଲା। ନୂ ଆପଲୀ ଗଁାରୁ ରା]ା ରି ଜିଓନାଲ କେଲଜ

ଜନଗଣନା

अଫିସ୍ େଦଇ ଲeEୀସାଗର ଯାଇଥିଲା। ମାଉସୀ ମା’ ଛକଠାରୁ ଗନଗର ଛକ େଦଇ
ଶି ରିପୁର ବରମୁwା ରା]ାଥିଲା। ଖwଗିରିରୁ ଏେରାଡମ ଭିତର େଦଇ ପୁନାମା’ େଗଟ୍
େଦଇ ପୁରୀକୁ ରା]ାଥିଲା।

ସାରା ନୂ ଆ ରାଜଧାନୀ ଜଲେର ପ$
ୂ  ଥିଲା। େଲାେକ

ଏଠାରୁ କାଠ ସଂଗହ କରୁଥିେଲ।
୧୯୧୭ ମସି ହାେର ରାମକୃ { ମି ଶନ୍ ଜେଣ ପwା,ଠାରୁ ୧୪ ଏକର ଜାଗା ମାତ
୨୦୦ ଟ,ାେର କି ଣି େନଇ ଏଠାେର ୧୯୧୯େର େଗାଟିଏ ମଠ ପତି .ା କେଲ।
େସେତେବେଳ ଏହି अଂଚଳ କାଜୁ ଜଲେର ପ$
ୂ  ଥିଲା। ବ\ମାନର ବି .ଏମ୍. ହାଇ;ୁଲ
୧୮୫୫ େବଳକୁ ଭ$କୁଲାର ;ୁଲ ଥିଲା। ମଧୁସଦ
ୂ ନ ରାଓ ଏଠାରୁ ମାଟି କ ପାଶ୍
କରି ଥିେଲ। ୧୮୭୫େର ଏହା ମାଇନର ;ୁ ଲ େହଲା। ମାଇନର ;ୁଲକୁ ଲାଗି ମଧୁସଦ
ୂ ନ
ରାଓ,ର ଖwିଏ ଜମି ଥିଲା। ଏହି ଜମି ତା, ପୁअ ସୁକାk ରାଓ, ଠାରୁ ଆଣି ମଧୁସଦ
ୂ ନ
ରାଓ, ନାମେର ପୁରୁଣା ଭୁ ବେନଶର ଠାେର ଭo ମଧୁ ବି ଦାପୀଠ

ବି .ଏମ୍.ହାଇ;ୁଲ

ାପନ କେଲ। ୧୯୪୧ ମସି ହାେର ବି ଜୁ ବାବୁ ଏହି ଠାେର ଉଡାଜାହାଜ अବତରଣ େକp
ାପନ କେଲ। ୧୯୪୮ ମସି ହା ଏପି ଲ୍ ୧୩ ପଣାସଂକାkି ଦି ନ ପwିତ ଜବାହାରଲାଲ୍
େନେହରୁ ପୁରୀଘାଟଠାେର କାଠେଯାଡ଼ି ନଦୀ ଉପେର ଥିବା अାୟୀ ରା]ାେର କାରେର
ଆସି ରାଜଧାନୀର ଶୁଭ େଦେଲ। େସେତେବେଳ ଏ अଂଚଳ ଜଲେର ପ$
ୂ  ଥିଲା। ୧
ନମର ୨ ନମର ଓ ସତ ନଗର अଂଚଳେର ଆମ ନି ମ େକାଚି ଲା ବରେକାଳି େବଲ अଁଳା
କ¤ାବୁ ଦା ଓ ଭଇଁଚ ବଣେର ପ$
ୂ  ଥିଲା। େରଲେୱ େସନ ପାଖ ସତନଗର अଂଚଳେର
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େଗାଟିଏ େତାଟା ଥିଲା। ଲeEୀସାଗର େଲାେକ ଏହି ଠାରୁ କାଠ େନଉଥିେଲ। ରା]ା କହି େଲ
କଟକରୁ ପୁରୀ ଘାଟେର ପାରି େହାଇ ପୁରୀ ବାଲି अkା ବାଲି ପାଟଣା େଦଇ ପୁରୀ
ଯାଉଥିେଲ। ଆଉ ଲାଲ୍ବାଗ ପାେଲସ୍ଠାେର କାଠେଯାଡ଼ି ନଦୀ ପାର େହାଇ ତି ଶୁଳିଆ
ବାର ଚpକା େଦଇ େଖାା ଯାଉଥିେଲ। ଚpକାରୁ ରା]ା ଖwଗିରି େଦଇ ଲରାଜ
ମpିର ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହା ଭିତେର ଗଁାକୁ ଗଁା ରା]ା ଥିଲା। େସେତେବେଳ ଦeିଣକୁ
ରା]ା କଟକ ଭୁ ବେନଶର ପୁରୀ େଦଇ ମାଣିକପାଟଣା େସଠାରୁ େବାଇତ (ଜାହାଜେର)
ଦeିଣକୁ ଜଳପଥେର ଯାଉଥିେଲ। େଖାାଠାରୁ ଦeିଣକୁ ରା]ା ନଥିଲା। ଏହା ଜଲେର
ପ$
ୂ  ଥିଲା। ଏନ୍ଏଚ ବି ଜ୍ ୧୯୫୮େର େଶଷ େହଲା। ଗାଡ଼ି ମଟର ଯି ବାଆସି ବା କଲା।
୧୯୦୦ ମସି ହା େବଳକୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସି ଲାଣି କି m ରା]ାଘାଟ ତି ଆରି େହାଇନଥିଲା କି
ବି େଶଷ ଗାଡ଼ି ମଟର ବବହାର େହଉନଥିଲା। େସଇ ଶଗଡ଼ଗୁଳା ରା]ାେର ଯି ବାଆସି ବା
କରୁଥିଲା।
ବ\ମାନ ଆେମ େଯଉଁଠି ରାଜଭବନ େଦଖୁେଛ େସଇଟା ଜଲେର ପ$
ୂ  ଥିଲା।
ଶି ରିପୁରର ଶଉରୁଣୀ ମୁwେର ଓ ନୂ ଆପଲ ୀର େଲାେକ ଶଗଡ଼ଗାଡ଼ି େର ଏଠାରୁ କାଠ େନଇ
ଜାଳ କରୁଥିେଲ ଓ ଭୁ ବେନଶର ବଜାରେର ବି କୀ କରୁଥିେଲ। ଥେର ଏଠାେର େଗାଟାଏ
ମହାବଳ ବାଘ େଗାେଟ େଲାକକୁ େଟକି େନଇଗଲା। ବ\ମାନ ଯାହା ଆରଆରଏଲ
େଦଖୁେଛ େସଇଟା ଭୀଷଣ ଜଲ ଥିଲା। େସଠାେର େଗାଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ େଗାଟିଏ
ଗାଈକୁ ମାରି ପକାଇଲା। ନୂ ଆପଲ ୀ ଗଁାର ଗାଈ ମଇଁଷି ଏହି ଠାେର ଚରାବୁ ଲା କରୁଥିେଲ।
ବ\ମାନ େଯଉଁଟା ସତନଗର ଓ अେଶାକ ନଗର ତାକୁ ରାମପୁର ଓ ଲeEଣପୁର
କହୁଥିେଲ। ଏଗୁଡାକୁ େବଛାପୁରିଆ େମୖ ାଜା କହୁଥିେଲ। ନୂ ଆ ରାଜଧାନୀ େହଲା େବଳକୁ
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ଏହି ଗଁା ନଥିଲା େଲାେକ େକଉଁ ଆେଡ଼ ପଳାଇ ଯାଇଥିେଲ। ବ\ମାନର ନୂ ଆ ରାଜଧାନୀ
ଏହି ରାମପୁର ଓ ଲeEଣପୁର େମୖ ାଜା ଉପେର ପତି .ା େହାଇଛି । ୧୮୯୦ ପଯk େଲାେକ
ପାଦେର ଚାଲି ଚାଲି କି ଏ େକମି ତି େଘାଡ଼ାଗାଡ଼ି େର ବା ଶଗଡ଼େର ଜମି ଦାରେଶଣୀୟ
େଲାେକ ପାଲି ,ିେର ଯାଆ-ଆସ କରୁଥିେଲ। ରସୁଲଗଡ଼ରୁ େଯଉଁ ରା]ା କନାକୁ ଥିଲା
ଓଲଡ଼ କଟକ େରାଡ଼ ତାର ଦୁ ଇପାଖେର େକାଚି ଲା ଓ ଆ^ ଗଛ ଥିଲା। ଗାଡ଼ି କି େଟନ୍
ନଥିଲା। େଲାେକ ଚାଲି ଚାଲି ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ଧରି ପୁରୀ ଯାଉଥିେଲ। ବାଟେର ଓଲାଓଠ
(ହଇଜାେର) ହଜାର ହଜାର େଲାକ ମରୁଥିେଲ। ବାଟେର େକହି େଲାକ ନଥାkି
େପାଡ଼ି ବାକୁ କି େପାତି ବାକୁ । ମଲା ମୁqାରକୁ ବାଟେର ଫିିେଦଇ ଯାଆkି । ତାକୁ କୁ କୁ ର
ବି ଲୁଆ ଖାଆkି । େସମାନ,ର କ,ାଳ ବାଟଯାକ ପଡ଼ି ରହି ଥାଏ। େସେତେବଳର ଏ
ଦୃ ଶ। ଆେମ ବହି ରୁ ପଢ଼ି କି ଜାଣୁଛୁ। କି kୁି ଏ କି ହୃଦୟ ବି ଦାରକ ଦୃ ଶ।
୧୯୦୩େର ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ, େନତୃ ତେର ଓଡ଼ି ଶାକୁ ସତ ପେଦଶ ଗଠନ
କରି ବାକୁ ଦାବି େହଲା। अେନକ ଘାତ ପତି ଘାତ ପେର ସ^ଲପୁର େସ¤ାଲ େପାଭିଂସରୁ
୧୯୦୫େର ଓଡ଼ି ଶା ଡି ଭିଜନକୁ ଆସି ଲା। େହେଲ ଗ~ାମ ଜୟପୁର ବାହାେର ଥିଲା।
େଯେତେବେଳ ଓଡ଼ି ଶା ରାଜ ଗଠନ ପ]ାବ ଚୂଡ଼ାk ନି uତି ନି ଆଯି ବାର ଠି କ୍ ପବ
ୂ ର
 ୁ
अଥାତ୍ ୧୯୩୩େର ଓଡ଼ି ଶା ଆଡ଼ମି ନିେଟିଭ କମି ଟି କଟକେର ରାଜଧାନୀ ରହି ବା ପାଇଁ
ସୁପାରି ସ କଲା। ୧୯୩୬ ପେର କଟକ ବନାମ ପୁରୀ ରାଜଧାନୀ େହବାର ପ]ାବ
ଆସି ଲା। େହେଲ ପୁରୀ ଧମେକp େହାଇଥିବାରୁ अନୁ ପଯୁo େବାଲି ବି େବଚନା କରାଗଲା।
ଦeିଣାଂଚଳ େଲାକମାେନ ଦeିଣ ଓଡ଼ି ଶାେର ରାଜଧାନୀ େହଉ େବାଲି ମତ େଦେଲ।
୧୯୩୬ ମସି ହାେର େକpୀୟ ପତ
ୂ  ବି ଭାଗର କି ଛି ବରି  अଫିସର,ୁ ଓ ଏଫ.ଟି.
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େଜାନସ୍,ୁ େନଇ ଏକ କମି ଟି ଗଠନ କରାଗଲା। େସ ମତେଦେଲ ବହEପୁର ରେଇଲୁ wା
ରାଜଧାନୀ

ପାଇଁ

ଉପଯୁo

ାନ।

େମ

ମାସ

୧୯୩୭

ମସି ହାେର

ସରକାର

ଆଇ.ଆର.େଡନ,ୁ େଚୟାରେମନ ହି ସାବେର ନି ଆଯାଇ ନୂ ଆ ରାଜଧାନୀ ଚୟନ କରି ବାର
ଉପଯୁo ାନ ନି ରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ିର କରାଗଲା, େସ ୪ଟି ାନ ଯଥା – କଟକ,
ବାର, ଚଉଦାର ଏବଂ ପୁରୀ। ୨୪ େସେñ^ର ୧୯୩୭େର ଗିରିଜା ଭୂ ଷଣ ଦାସ,ୁ
କଟକ - ଚଉଦାର ଚାରି ପାଖେର ଥିବା ଜାଗକୁ ିର କରି ନୂ ଆ ରାଜଧାନୀ ନି ମା ଣ କରି ବାକୁ
ନି େqଶ େଦେଲ। େହେଲ ସ^ଳ अଭାବରୁ ତାହା କାଯେର ପରି ଣତ େହାଇ ପାରି ଲା ନାହW
ମୂଳ ପତି ବfକ ଥିଲା ମହାନଦୀ ଉପେର ବି ଜ୍ ନଥିଲା।
୧୯୪୫ ମସି ହାେର ପତ
ୂ  ବି ଭାଗ ଭୁ ବେନଶରେର ରାଜଧାନୀ େହବା ସପeେର ନି uତି
େନଲ ଏବଂ ଏଠାେର ରାଜଧାନୀ ପସାରଣ େହବାେର େକୗଣସି ବାଧା ନାହW କାରଣ ଏହାର
ଚାରି ପାଖେର ବି ]ୀ$ ପାkର ପଡ଼ି ରହି ଛି। ୧୯୪୬େର େଯଉଁ ନି ବା ଚନ େହଲା େସଥିେର
ହେରକୃ { ମହତାବ ପଧାନମୀ େହେଲ। ପଥେମ େସ କଟକ ରାଜଧାନୀ େହବାକୁ ଠି କ୍
କରି ଟାଟା କ"ାନୀର ସେଭକରି ଏହାର ଉପେଯାତି ତା େନଇ ରି େପାଟ  େଦବାକୁ ନି େqଶ
େହେଲ। ଟାଟାକ"ାନୀ କହି େଲ କଟକର େଭୗେଗାଳି କ ିତି

ଦୃ ିରୁ ରାଜଧାନୀ

େହବାପାଇଁ ଉପଯୁo ନୁ େହଁ । କଟକରୁ େଚୗଦାରକୁ ମହାନଦୀ ବି ଜ ନାହW। अପରପeେର
ଭୂ ବେନଶରେର ଏେରାଡମ ପାଇଁ अେନକ ଘର अଛି । ଭୂ ବେନଶର ବଢ଼ି ବା ପାଇଁ ମାଇଲ୍
ମାଇଲ୍ ଜାଗା ପଡ଼ି ରହି ଛି। କାଠାେଯାଡ଼ି ଓ କୁ ଆଖାଇ ବି ଜ ଶୀଘ ସଂପ$
ୂ  େହାଇଯି ବା ପାଇଁ
ଆଶା କରାଗଲା। ୩୦ େସେñ^ର ୧୯୪୬େର ଓଡ଼ି ଶା ବି ଧାନ ସଭା (କଟକ େରେଭନ୍ସା
କେଲଜ ହଲ)େର ଭୁ ବେନଶର ରାଜଧାନୀ େହବାର ବି ଧିବ ନି uତି ନି ଆଗଲା। ଏହାରି
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ଭିତେର ଜମାନ ଟାଉନ୍ ପାନର ଓେଟା େକନି ସବଜର ଭୂ ବେନଶରର ନÅା ପ]ୁତ କେଲ।
୧୯୪୮ ମସି ହା ଏପି ଲ ମାସ ୧୪ ତାରି ଖେର ଭାରତର ପଥମ ପଧାନମୀ, ଶୀ
ଜବାହରଲାଲ୍ େନେହରୁ ଭି\ିପ]ର ାପନ କେଲ। ମହତାବ ବାବୁ अେନକ କାମ
କରି େଦଇଥିେଲ। େସଥିରୁ କୁ ଆଖାଇ ଓ କାଠେଯାଡି ବି ଜ କାମ ୧୯୫୧େର ସରି ଗଲା ଓ
ଏହି ରା]ା ଭୁ ବେନଶରକୁ େଖାଲି ଗଲା। ଏହି ସମୟେର ପାରnିକ କାମ ଯଥା ପୁରୁଣା
ବି ଧାନ ସଭା (ବଲଭ ଭାଇ ପେଟଲ ବି ଧାନ ସଭା) ଇ$ ଟାୱାର େୱ$ ଟାୱାର କାମ
ସରି ଯାଇଥିଲା ଓ ୧ ନ^ର ୨ ନ^ର କାମ ମଧ ସରି ଯାଇଥିଲା। େଲାେକ ରହି ଲା ଭଳି ଆ
କାମ ଚଳି ଲା ଭଳି ଆ କାମ େହାଇଯାଇଥିଲା। େତଣୁ େସେକେଟରି ଏଟ ଇ$ ଟାୱାର
େୱ$ ଟାୱାରେର ଚାଲୁ ଥିଲା। କଟକରୁ ୯ଟି ବି ଭାଗ ଭୁ ବେନଶରକୁ ଆସି ଲା। େସଗୁଡ଼ିକ
େହଲା - ପତ
ୂ  ବି ଭାଗ, ସା, ପି ଜନ, େକାअପେରଟିଭ, ସୂଚନା ପସାରଣ, କୃ ଷି, ଜଲ ଓ
ଆଦି ବାସୀ ବି ଭାଗ
୧୯୫୦ ମସି ହାେର ହେରକୃ { ମହତାବ ଦି ଲୀ ଚାଲି ଗେଲ। ରାଜଧାନୀ କାମ େସମି ତି
अଧାପkରି ଆ େହାଇ ରହି ଗଲା। ନବବାବୁ ରାଧାନାଥ ରଥ ଓ ବି ଶନାଥ ଦାଶ,ର
ଭୁ ବେନଶରେର ରାଜଧାନୀ େହବା ଇgା ନଥିଲା। େତଣୁ େସ ତାହା ଉପେର ଗୁରୁତ େଦଉ
ନଥିେଲ। ହେରକୃ { ବାବୁ , ସମୟେର अେସମି ð, ଗଭ$ର ହାଉସ୍, େସେକେଟରି ଏଟ,
େଟ ଲାଇେବରୀ, ମି ଉଜି अମ, ଆକାଉଂଟା¤ େଜେନରାଲ अଫିସ କାମ େହବା ପାଇଁ
ପ]ାବ ରଖିଯାଇଥିେଲ।
୧୯୫୬ ମସି ହାେର ହେରକୃ { ବାବୁ ଦି ତୀୟବାର ମୁଖମୀ େହେଲ ବାକି ଯାହା
ରହି ଯାଇଥିଲା େସ ୧୯୫୬ରୁ ୧୯୬୦େର େଶଷ କେଲ।
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ଓଡ଼ି ଶାର ନବ ନି ମା ତା ହେରକୃ { ମହତାବ େଯେତେବଳ ଶୁଭ େଦେଲ ଏଥିେର
अେନକ େଲାକ େଯାଗେଦଇ ନଥିେଲ। େଲାେକ େହୟାନ କରୁଥିେଲ କହୁଥିେଲ
ଜଲେର କ’ଣ ରାଜଧାନୀ ହବ। ୧୯୪୮ପରଠାରୁ ମହତାବ ବାବୁ ଏହାର ନÅା ପ]ୁତ
କରି ବାକୁ ଯାଇ ଜମାନୀ ବି ଶି. ପତି अେଟା େକାଏନି ଂଗସ ଗ  ପଥେମ

ସଚି ବାଳୟ

ବି ଧାନସଭା େସୖ ାଧ ଦୁ ଇଟିକୁ ମଝି େର ରଖି ଡି ମାକୃ ତି ଆକାରେର ଆଠ େଗାଟି ଇଉନି ଟର
ପ]ାବ ରଖିଥିେଲ। େଗାଟିଏ ଇଉନି ଟେର ୧୦୦୦ ଘର ଓ ପତି ଘେର ୫ ଜଣ େଲାକ
ରହି ବାର ପରି କନା କରି ଏଥିେର ୪୦ ହଜାର େଲାକ ବସବାସ କରି ବା ପାଇଁ ଡି ଜାଇନ
ପ]ୁତ କରି ଥିେଲ। କି m ଆଜି ୧୪ ଲe େଲାକ ବସବାସ କେଲଣି। ଏହି କାମ ତଦାରଖ
କରି ବାପାଇଁ େସେତେବେଳ ନି ମା ଣ ବି ଭାଗ ମୁଖଯୀ ସି .ଏମ୍. ବାେନଟ୍ ସାେହବ ଥିେଲ।
ବାେନଟ୍ ସାେହବ େସବା ନି ବୃତ େହାଇ ୧୯୫୬-୫୭ ସେଦଶକୁ ପତବତନ କେଲ।
ଏହା, ସମୟେର ସବୁ କାମ ସ"ନ କରାଗଲା। େସେତେବେଳ ପି ଡ଼ବଲୁ ଡ଼ି କହି େଲ
ରା]ା ଘାଟ ଜଳ େସଚନ ଇେଲି ପରି ମଳ ଆଦି ସବୁ କୁ ବୁ ଝାଉଥିଲା। ପଥେମ ଏହି ଦି
अଂଚଳକୁ ଆକେସସ୍ କରି ବାକୁ ଯାଇ ମହାତାବ ବାବୁ କଟକ େରାଡ (କନା ଛକ)ଠାରୁ
ରାଜମହଲ ପଯk େରଳରା]ା ଉପେର ଉପର - ରା]ା ତି ଆରି କରାଇଥିେଲ। ପୁରୁଣା
ବି ଧାନସଭା ଆଖପାଖ ଆଜେବସ୍ ଘର ତା,ରି ସମୟେର ତି ଆରି େହଲା ଓ େସହି
ଘରଗୁଡ଼ିକେର ଓ ଇ$ ଟାୱାର ଓ େୱ$ ଟାୱାରେର ଡି ପାଟେ ମ¤ ସବୁ କାମକଲା।
ଠି କ୍ ଏହି ସମୟେର ୧ ନମର କାମ ବମା କନକସନ ଓ ଦୁ ଇ ନମର କାମ ମାର
ବି ଲଡସ କାମ େନଇଥିଲା। କାମେର ଲାଗିଥିବା େଲାକମାନ,ର ଖାଇବା ପି ଇବାର अଭାବ
େଦଖି ମହାତାବ ବାବୁ କଟକର ରାଜୁ ସାହୁ େହାେଟଲ ମାଲି କକୁ କହି ବାରୁ େସ ଆସି
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ରାଜମହଲ ଛକେର ଏକ ଜଳଖିଆ ଓ ମି ଲ୍ସ େଦାକାନ ଆରn କଲା। େସେତେବଳ ରା]ା
ମାଉସୀମା ମpିରରୁ ବାହାରି ଶି ଶୁଭବନ ଛକେଦଇ କନେଭ¤ ପଯk ଯାଇଥିଲା।
ଏହାଥିଲା

ଜଲ

ରା]ା।

ଜଲରୁ

ଜାଳ

ସଂଗହ

କରି ବା

ପାଇଁ

ବବହାର

କରାଯାଉଥିଲା। ତାହାରି ନାମ अନୁ ସାେର ଏହାର ନାମ ରାଜମହଲ େହାଇଛି ଓ ମାର
କନକସନ ନାମେର ମାର କା¤ିନ୍ ଛକ େହାଇଛି । ୧୯୫୦ ମସି ହା େବଳକୁ ଇଉନି ଟ୍
୧ ବମା କନକସନ୍ (ବମା େଜେନରାଲ ୋର) ଓ ଇଉନି ଟ୍ ୨ ମାର କନକସନ୍
(ଲାଲଚାp ଜୁ ଏଲସ) କାମ ସରି େଲାଣି । ଏମାେନ ପ~ାବୀ କ¤ାର। ୩ ନମର କାମ
ରଘୁନାଥ ମହାkି େନଇଥିେଲ। େସ ଇ~ିନି ୟରି ଂ ଚାକି ରି ଛାଡ଼ି କ¤ାି କରୁଥିେଲ। ପେର
ମହତାବ ବାବୁ ଦି ଲୀ ଚାଲି ଗେଲ।
ନବକୃ { େଚୗଧୁରୀ ପଧାନମୀ ପେର ମୁଖମୀ େହେଲ ଏହି ସମୟ ୧୯୫୧ରୁ
୫୫ ପଯk ଭୁ ବେନଶର କି ଛି अଗଗତି କରି ପାରିଲା ନାହW ୧୯୫୫େର ନବ ବାବୁ
ଦେଳଇଘାଇ ଭା ଘଟଣା ସେଢ଼ଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ ପସେର ଇ]ଫା େଦେଲ।
୧୯୫୬େର ସାଧାରଣ ନି ବା ଚନ ମହତାବ ବାବୁ (କଂେଗସ-୫୬), ରାେଜp ନାରାୟଣ
ସି ଂହେଦଓ

(ଗଣ

ପରି ଷଦ-୫୧)ଟି

େଲଖାଏଁ

େଭାଟ୍

ପାଇେଲ।

ମହତାବ

ବାବୁ

ଗଣପରି ଷଦକୁ ଧରି ମି ଳିତ ମୀମwଳ ଗଢ଼ି େଲ। ଭୁ ବେନଶର ଯାହା କାମ ବାକି ଥିଲା
ମହତାବ ବାବୁ ଏହି ୧୯୫୫-୧୯୬୦ ଭି ତେର େଶଷ କେଲ। ଏହି ସମୟେର ସଚି ବାଳୟ
ବି ଧାନସଭା କାପିଟାଲ୍ ହିଟାଲ ରବୀp ମwପ କାମ ସୁର ନି େୟାଗି କ"ାନୀ (ନରେନ
ସୁର) ଦାରା େଶଷ କେଲ। କୃ { ମହାkି ନେରନ୍ ବାବୁ , अଧୀନେର ଚାକି ରୀ କରୁଥିେଲ
ପେର ନି େଜ ଠି କା କାମ ଆରn କରି ଶୀୟା ଓ ସାତୀ ସି େନମା ହଲ୍ ଓ ସ ]ି େହାେଟଲ୍
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ତି ଆରି କେଲ। କାଳୁ ନp ରାଜଭବନ ନି ମା ଣ କେଲ। ଏହି ସମୟେର ଓୟୁଏଟି ୭୦୦
ଏକର ଜାଗାେର, ଆରଆରଏଲ, ଉଳ ୟୁନିଭସଟି ୪୦୦ ଏକର ଜାଗାେର ୧୯୫୬ରୁ ଗଢ଼ି
ଉଠି ଲା। ୧୯୫୬ ମସି ହାେର େକୗଶଲାଗଠାେର ୧୭୫ ଏକର ଜମି ଉପେର େକp
ସରକାର ଏକ ମd ଗେବଷଣା େକp ାପନ କରି ଛkି । ବି ଧିବ ଭାବେର ୧୯୬୧
ମସି ହାରୁ ଭୁ ବେନଶରେର ରାଜଧାନୀ କାମକଲା। େସେତେବେଳ ି ଟ ଲାଇଟ୍ କାଠ
େପାତାଯାଇ ତା’ଉପେର କାଚ ବାÅ ଭିତେର ଲନେର କି େରାସି ନ୍ ଭ\ କରି ସfା
ପବ
ୂ ର
 ୁ ଲନ ଜଳା ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସfାେର ଲି ଭା ଯାଉଥିଲା। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି େର ବା
ଚାଲି ଚାଲି େଲାେକ ଯି ବା ଆସି ବା କରୁଥିେଲ। ରିÅା ନଥିଲା। ଚାକି ରିଆମାେନ କଟକ
ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିେଲ। ଯି ବାଆସି ବା କରି ସରକାରୀ କାମ କରୁଥିେଲ। ଚାକି ରିଆମାନ,ୁ
ଘର ଦି ଆଯାଇଥିଲା ତଥାପି ରହୁନଥିେଲ। େଲାକମାନ,ୁ ଭୁ ବେନଶେର ରହି ବାକୁ ଆଗହ
ସୃି କରିବାବୁ ଲି ଜ୍ ପଟ ଦି ଆ ଜି ଏ ଡି ପାଟେ ମ¤¤ ଆରn କଲା। ବାପୁଜୀନଗର
ପାଇେଭଟ୍ ପଟ ସବୁ

େକାअପେରଟିଭ େସାସାଇଟ୍ (अଳକା) ମାଧମେର ବ¤ନ

କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ୧୯୫୬ ମସି ହାେର େକାअପେରଟିଭ େସାସାଇଟ୍ ଲି ଜ୍ େଦଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟେର ପଂେର ପାକ ବାପୁଜୀନଗର ରାଜଭବନ ପାଖ ସୂଯ ନଗର अେଶାକ
ନଗର ପାଖ ଜାଗା ପଟି କରି େଲାକମାନ,ୁ କି ]ିେର ଯାଚି କି େଦେଲ। ୧୯୬୫େର
ସହୀଦ୍ ନଗର ଜାଗା ଆବ¤ନ କରାଯାଇଥିଲା। ନpନକାନନ ବଟାନି କାଲ୍ ଗାଡ଼ନ
୧୯୭୨େର ଆରn କରାଗଲା। ୧୯୭୫ େବଳକୁ ଜି ଏ ଡି ପାଟେ ମ¤ ଏନ୍-୧ ରୁ ଏନ୍-୬
ପଯk ଲେଟରୀ ମାଧମେର େଲାକମାନ,ୁ ଆବ¤ନ କେଲ।

ଇଂଫା¤ି ବାଟାଲି अନ

୧୯୬୫ ମସି ହାେର ାପନ କରାଗଲା। ସି ଆରପି ୧୯୭୨ରୁ ଆରn େହଲା। େସୖ ନିକ ;ୁଲ
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୧୯୫୬େର ତି ଆରି େହଲା। ଓଏସ୍ଏପି ୧୯୭୨େର ପତି .ା େହଲା। ୧୯୭୧ ମସି ହାରୁ
େହଡ଼ସ୍ अପଂ ଡି ପାଟେ ମ¤ କାମ ଆରn େହଲା। େସେତେବେଳ ମୁଖମୀ ନpିନ
ଶତପଥୀ ଥିେଲ। ୧୯୭୨-୭୩ େବଳକୁ ବି ଟ୍ କାଯ ଆରn କଲାଣି। ୧୯୭୪-୭୫ େବଳକୁ
ହାଉସି ଂ େବାଡ କାଯ ଆରn କରି େଲାକମାନ,ୁ ବାସ ଗୃହ େଯାଗାଇଲା। ଲeEୀସାଗର
ହାଉସି ଂ କେଲାନୀ ୧୯୭୫େର ଆରn େହଲା। ନୂ ଆପଲୀ ବି ଟ୍ କେଲାନୀ ୧୯୭୬,
ଗଡ଼େଗାପୀନାଥ ପସାଦ ୧୯୮୦ ମସି ହାେର ୨୨ ଏକର ଜମି େର ପଥମ କରି ଆରn େହଲା
ଘର ଆରn। ୧୯୮୫ରୁ ଘର ଆବ¤ନ େହଲା। ଏହାର ନାମ େଗାଡ଼ା େଗାପୀନାଥ
ପସାଦରୁ ଗଡ଼େଗାପୀନାଥ ପସାଦ େହାଇଛି । ମୂଳ ରାଜସଗାମ େହଲା କଲରାପୁଟ।
ଏଠାେର େଗାପୀନାଥ େଦବ, ମpିର ଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ େଗାଡ଼ା େଗାପୀନାଥ ପସାଦ
େହାଇଛି । ଚpେଶଖରପୁର ରାଜସ େମୗଜା ବାବା ଚpେଶଖର, ନାମେର ନାମି ତ। ଏହା
ପଟିଆ ରାଜା, ଜମି ଦାରୀ ଇଲାକାଥିଲା। ଭୁ ବେନଶରର ଆୟତନେର ଏହା ବଡ଼ ରାଜସ
େମୗଜା। ଚpେଶଖରପୁର ୧୯୮୩େର ତାଳୀନ ନଗର ଉନ ୟନ ମୀ ବସk ବି ଶାଳ,
ସମୟେର ଶୁଭ ଦି ଆଗଲା। ୧୯୮୫ରୁ ହାଉସି ଂେବାଡ଼ ଦାରା ଘର ଆବ¤ନ କରାଗଲା।
ବ\ମାନ ଏହା ମୁଖ ଜନଗହଳି अଂଚଳ। ବଡ଼ଗଡ଼ ବି ଟ୍ କେଲାନୀ ୧୯୮୬େର ତି ଆରି
େହଲା। ଭିମପୁର ଟାି ପଳାଶପଲୀ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ୧୯୮୬େର ତି ଆରି େହଲା।
ଭରତପୁର ୧୯୯୧, େପାଖରୀପୁଟ ୧୯୯୮, ଡମଣା ପଟିଆ ରଘୁନାଥପୁର

କଳାରାହା

୧୯୮୪ରୁ ଆରn େହଲା। ଏହି କାମ ବି ଡ଼ିଏ ଓ ହାଉସି ଂେବାଡ଼ ତି ଆରି କରି ଛkି । ମଳି ପଡ଼ା
अଂଚଳ ୨୦୦୮ରୁ ଇେନ୍ଫାସି ଟି ଆରn େହଲା। अରୁଗଳେର ଆଇଆଇଟି ୨୦୦୮ରୁ
ାପନ େହାଇଛି । ମୁoାକାସ େଜଲ୍ ୧୯୯୨ରୁ ଆରn େହଲା। ୧୯୯୧ ପରଠାରୁ
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ପାଇେଭଟ ବି ଲଡ଼ର ଜମି େନଇ ପଟିଂ କରି ବି କି କରି ବା ଆରn କେଲ। େଶଷେର ଏମି ତି
େହଲା ବି Þରମାେନ ପଇସା େନଇ ଜମି େଦେଲ ନାହW। ଜମି େର ;ାମ େହଲା। ଏହାର
ଭୀଷଣ ରୂପ ୨୦୧୪େର ପକାଶ ପାଇଲା। ଗୁଆ ଆରପଟ ଘର ସବୁ ୧୯୯୫ ପେର
ଆରn େହାଇଛି । କଳି  ନଗର ସାଂପୁର, ଭରତପୁର ୧୯୯୧େର ଆବ¤ନ କରାଗଲା।
୨୦୧୦ରୁ ଘର କାମ ଆେ] ଆେ] ଆରn େହଲା, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଫେର ଜମି ଥିବାରୁ
ଗwେଗାଳ ଥିଲା ଜମି ଆବଂଟନକାରୀ,ୁ ହ]ାkର କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତମାେwା କଳି 
ନଗର ୧୯୯୩ରୁ ଆରn େହଲା। ଏହି ପରି ଭୁ ବେନଶର ଆେ] ଆେ] େଚୗ-ାରରୁ େଖାା
ପଯk ବଢ଼ି ଗଲାଣି । ଜାଗା अଭାବ େହବାରୁ ୧୯୮୬ରୁ ଆପାଟେ ମଂଟ ଓଲଡ୍ ଟାଉନରୁ
ଆରn େହଲା। ରା]ା ୪ ଲାଇନ୍ ୨୦୦୪େର ୬ ଲାଇନ୍ ୨୦୧୦ରୁ ଆରn େହଲା।
ନବକେଳବର ୨୦୧୫ପାଇଁ ପୁରୀ ରା]ା ୪ ଲାଇନ୍ େହଲା। ଏହି ରା]ା ୧୮୧୫େର
ଇଂେରଜ ସାେହବ ତି ଆରି କରି ଥିେଲ।
େସେତେବେଳ େକୖ ାଣସି ସି େନମା ହଲ୍ ନଥିଲା। ଏହି ରବି ଟକି ଜ୍ ପଥେମ ଓଲଡ୍
ଟାଉନ େପା अପି ଂସ୍ ପାଖ ଚାଳଘେର ରୂପମpିର ନାମେର

ଆରn େହଲା ଏହାର

ମାଲି କ କଟକ କାପି ଟାଲ ହଲର ମାଲି କ ନେରp କୁ ମାର ମି ତ ଥିେଲ। େସ କଟକରୁ ଆସି
ପଥେମ ସି େନମା େଦଖାଉଥିେଲ। ୧୯୬୫ େବଳକୁ ଏହା ବp େହାଇଗଲା। ଭିାରପୁର
େଚୖ ାଧୁରୀ ବଳରାମ ଦାସ ରାଧାକୃ { ଟକି ଜ୍ ନାମେର

େଗାଟିଏ ବୁ ଲା ସି େନମା

େଦଖାଉଥିେଲ। ପେର କନା ସି େନମା ହଲ୍ ଆରn େହଲା। ପେର ସରକାର,ଠାରୁ
ଜାଗା େନଇ ଟ,ପାଣି େରାଡେର ନେରp ବାବୁ , ମୃତ ପୁअ ରବି ନାମେର ରବି ଟକି ଜ୍
ହଲ୍ ନି ମା ଣ କେଲ। ବ\ମାନ େଯଉଁଟା ବି େଜବି କେଲଜ ଓ େକାଟ  େସଠାେର କାଜୁ ବଣ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 503

ଆହାନ ଇ-ପତି କା, ତେୟାଦଶ ବଷ, ଦଶମ ସଂଖା, अୋବର ୨୦୧୮
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ଥିଲା, ୧୯୫୬େର ଏହାକୁ ସଫା କରାଯାଇ ବି େଜବି କେଲଜ ଓ େକାଟ  ାପନ କରାଗଲା।
ବରଗଡ ଗଁାେର ମି ଉଜି अମ ାପନ କରାଗଲା। ୧୯୮୫-୮୬ େବଳକୁ ଓଲ୍ଡ଼ ଟାଉନେର
ପଥେମ ଆପାଟେ ମଂଟ ଆରn େହଲା। ଏେବ ଆପାଟେ ମଂଟ ସବୁ ଆେଡ଼ ତି ଆରି ଚାଲି ଛି।
୨୦୦୮-୨୦୧୩

ମସି ହା

ମଧେର

अେନକ

ଆପାଟେ ମଂଟ

ତି ଆରି

େହାଇଗଲା।

ଭୁ ବେନେଶରର ପଥମ ଉୁ ଆ ଆପାଟେ ମଂଟ ୨୦୧୩େର କସE ସ୍ ଆଇଗିଣିଆଠାେର
ତି ଆରି େହଲା।
ଇ~ିନି ୟରି ଂ କେଲଜ ୧୯୮୬ ମସି ହାେର ଓଇସି ାପନ କରାଗଲା। ଏହାର ମାଲି କ
ଥିେଲ କାମି ନି ପ+ନାୟକ। େସ ବି ଜୁପ+ନାୟକ, େପରଣାେର କେଲଜ ାପନ କେଲ ଓ
ସଫଳ େହେଲ। ପେର ଇ~ିନି ୟରି ଂ କେଲଜଗୁଡ଼ିକ ାପନ କରାଗଲା। େସଗୁଡ଼ିକ େହଲା
ସି ଇଟ ୧୯୮୨, ଓଇସି ୧୯୮୬, ଆଇଟିଆର ୧୯୯୫, କି ଟ୍ ୧୯୯୪, ଗୀତା ୨୦୦୬,
ହାଇେଟକ୍ -୨୦୦୯, ସି ଭିରମଣ-୧୯୯୭, କୃ ପାଜଳ-୧୯୯୯, ମହାବୀର-୨୦୦୨, େକାଣାକ୨୦୦୨, ସି ଲିକନ-୨୦୦୧, ଟି େଡ¤-୨୦୦୫, େଟେକ -୨୦୦୫, େକଏମି ବି -୨୦୦୯, େସମି ତି
େମଡ଼ି କାଲ୍ କେଲଜ ସମ୍-୨୦୦୯, ହାେଇେଟକ୍ -୨୦୦୯, କି ସ୍-୨୦୦୯, ଏମ୍ସ୍ ୨୦୦୪େର
ବାଜେପୟୀ ଶୁଭ େଦେଲ। ନାଇସର-୨୦୧୦, ଆଇଆଇଟି, अରଗୁଳ-୨୦୦୮
ରାଜଧାନୀ କହି େଲ ଓଡ଼ି ଶାର ରାଜଧାନୀ अେଶାକ, ସମୟେର େତାଷାଳି (ଧଉଳି )
ଥିଲା। ଖାରେବଳ, ସମୟେର ଶି ଶୁପାଳଗଡ଼ ଥିଲା। ପେର କୁ ଷାଣ ଓ ଗୁମାନ,
ସମୟେର ଉ\ର େତାଷାଳି ଓ ଦeିଣ େତାଷାଳି ଦୁ ଇଭାଗେର ବି ଭo େହାଇଗଲା। ଏହାର
ରାଜଧାନୀ େକଉଁଠାେର ଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁନି । େଶୗେଳା®ବି ମାେନ ଶଶା, ଓ ହଷବନ,
ସମୟେର ବା,ଡ଼ାଗଡ଼କୁ କୋଦ ମwଳର ରାଜଧାନୀ କରି ଥିେଲ। ଏହି ସମୟେର ଉଡ଼
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ଓ ଉଳର ରାଜଧାନୀ େକଉଁଠାେର ଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁନି । େଭୗମମାନ,ର ରାଜଧାନୀ
ଗୁହେଦବ ପାଟକ (ଯାଜପୁର) ଥିଲା। େସାମବଂଶୀ ମାନ,ର ରାଜଧାନୀ ଯାଜପୁର ପେର
େଚୗଦାର ଓ କଟକ େହଲା। ଗବଂଶୀ, ସୂଯ ବଂଶୀ ଓ େଭାଇବଂଶୀ ରାଜାମାନ,
ସମୟେର ବି ଡ଼ାନାସୀ କଟକ ବା ବାରବାଟୀଠାେର ଥିଲା।

ଆଫଗାନ, େମାଗଲ ଓ

ଇଂେରଜମାନ, ଶାସନ କାଳେର ଲାଲବାଗ୍ ପାସାଦକୁ ହW ବୁ ଝାଉଥିଲା। େମାଗଲମାେନ
ବାରବାଟୀ(ମହାନଦୀ କୂଳରୁ) ଲାଲବାଗ ପାେଲସ୍ (କାଠେଯାଡ଼ି କୂଳକୁ ) ଉଠାଇ ଆଣିେଲ।
ସାଲେବଗ, ବାପା ଲାଲେବଗ ଏହି ଦୁ ଗ ନି ମା ଣ କରି ଥିେଲ। େଶଷେର ସାଧୀନ
ଭାରତେର ଓଡ଼ି ଶାର ରାଜଧାନୀ ମହତାବ ବାବୁ , अମଳେର ଭୁ ବେନଶର େହଲା।
ଏହି ଭଳି ଭାବେର ଓଡ଼ି ଶାର ରାଜଧାନୀ ସମୟ ପବାହେର ଜାଗାକୁ ଜାଗା ପରି ବତନ
ଘଟିଛି।
ମହତାବ ବାବୁ , ପରି କିତ ରାଜଧାନୀ ଆଜି ଚଳ|ଚଳ େହେଲ ମଧ अତଧି କ
ଘର ତି ଆରି େଯାଗଁୁ ନାଳ ନqମା େପାତି େହାଇଗଲାଣି । େସଦି ନର ଭୁ ବେନଶର ଓ ଆଜି ର
ଭୁ ବେନଶର ମଧେର ଆକାଶ ପାତାଳ ପେଭଦ ପରିଲeିତ େହଉଛି । ଭୁ ବେନଶର ଆଜି
ଉ\ର-ଦeିଣ େଚୖ ାଦାରଠାରୁ େଖାା ପଯk ପବ
ୂ - ପି ମ ବାଲି ପାଟଣାଠାରୁ କ¤ାବାଡ଼
ପଯk

ବଢ଼ି ଗଲାଣି।

ଜଳର

अଭାବ

େଯଉଁ

ସnାବନା

ଥିଲା

ତାହା

ନଳକୂପ

େକେତକାଂଶେର ଦୂ ର କରି ଛି। ନଳକୂପ ଲାଗି ଭବେନଶର ଆଜି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲି ଛି।
େନାହି େଲ ପାଣି ସମସା ରହି ଥାkି , ବଢ଼ି ବାେର अkରାୟ ସୃି କରି ଥାkା। ଏଇ େହଉଛି
ଆଜି ର ଭୁ ବେନଶର।

େସବା ନି ବୃତ ବରି. eିପଲିପି କ
ଜଳେସଚନ ସେବା ଯୀ, କାଯାଳୟ, ଓଡି ଶା ଭୁ ବେନଶର
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ଶିeା ସଂ;ାର ପ]ାବ
ସତ୍ଶି eା ମଣିଷକୁ ାେନାଦି  କେର, ତାକୁ अfାରରୁ ଆେଲାକକୁ
ନି ଏ ତା େଦୖ ନpିନ ଜୀବନ ପରି ଚାଳନାେର ସହାୟକ ହୁଏ ଭାରତ
ଋଷିମନ
ୂ ୀ, େଦଶ କାହW େକେତ ଯୁଗରୁ େକାଟି େକାଟି ବଷତଳୁ ଭାରତ
ବଷେର େବଦର ପଚଳନ େହାଇଛି  େବଦେର ବହି ରହି ଛି ାନ
ବି ାନର କଥା ଭଗବାନ, ମୁଖନି ସୃତ ବାଣୀକୁ ମୂନୀଋଷିମାେନ
ଛpେର ତାଳେର ଲୟେର ସଜାଇ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ାନର ଆେଲାକେର
ଉଦ୍ଭାସି କ କରି ଆସୁଛkି  ଦି ନରାତି ଚବି ଶିଘ¤ାର ସମ] କାଯ ପାଇଁ
ଏଥିେର ସମ] ଆବଶକୀୟ ାନର ବବା अଛି  ପଜ
ୂ ାପାଠ, ଈଶର
େଚତନା, ସଦ୍ ାନ, ନାୟ-ମୀମାଂସା, େରାଗର ବି ବିଧ ଔଷଧ ଓ
ଚି କିdାର ବି ବିଧ ପଣାଳୀ ତଥା ସବୁ କି ଛି ଏଇ େବଦେର ସନି େବଷିତ
ଆଗକାଳେର

ମୂନୀଋଷି,

ଆଶମେର

ପଢୁ ଥିବା

ବି ଦାଥୀମାେନ

ଜୀବନର ସବବିଧ ଆବଶକୀୟ ାନ ଲାଭ କରୁଥିେଲ ଋଷି ଆଶମରୁ
ଘରକୁ େଫରି େସମାେନ ତା, ଜୀବନକୁ ସୁଚାରୁରୂେପ ପରିଚାଳି ତ କରି
ପାରୁଥିେଲ ଆଜି କାଲି ପରି ଚାକି ରୀ ପଛେର େଗାଡ଼ାଉନଥିେଲ
ଶୀ ଶି ଶିର କୁ ମାର
େଚୗଧୁରୀ

ଆଜି ର ଶି eା ବବା ଚାକି ରୀ ସବସ େହାଇଯାଇଛି  ମାକ୍େଲ ସାେହବ
ଭାରତୀୟ ଶି eା ବବାକୁ କଳୁ ଷିତ କରି େଦଇଛkି  େସ ଆସି
େଦଖିେଲ ଭାରତେର େକଉଁଠି ଭିକାରୀ ନାହାkି  େଦଶ ଧନଧାନେର
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ଭରପୁର अଛି  େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ସହରର ସଂପ\ି ସମଗ ୟୁେରାପର ସହରମାନ,ର
ସଂପ\ିଠାରୁ अଧି କ େହବ ତାର କାରଣ େହଉଛି ଭାରତେର ପାୟ ୮୦/ ୯୦% େଲାକ
ଶି eିତ ଥିେଲ େଦଶେର ନାଳpା, ତeଶି ଳା ଭଳି ବହୁତ ଉେକାଟୀର ଶି eାୟତନअ
ଥିଲା େସଠାେର ବି ବିଧ ଶି ଷା ଦି ଆଯାଉଥିଲା େସ ଲwନ େଫରି େଲ ଏବଂ ମାକ୍େଲ
ସାେହବ କହି େଲ, ଭାରତର ପଚଳି ତ ଶି ଷା ପଣାଳୀକୁ ନ ନ କେଲ, ଭାରତକୁ ଶାସନ
କରି ବା ସnବ ନୁ େହଁ  ବି ଟିଶ୍ ପାଲାେମ¤େର ଏଥିପାଇଁ ଆବଶକୀୟ ଆଇନ୍ ପାସ
କରାଇେଲ ଫଳତଃ ଏଠି ଭାରତର ଶି eା ପଣାଳୀକୁ ଧଂସ କରାଗଲା, ଇଂେରଜ ପତି
ଚାଲି ଲା ଏବଂ ଫଳସ ରୂପ ଆଜି ଭାରତ େଲାେକ अଶାkି େର କାଳ କାଟୁ ଛkି  େବକାରୀ
ବଢ଼ି ଛି, େବେରାଜଗାରୀ ବଢ଼ି ଛି अଶି eାେର େଲାେକ କାଳାତି ପାତ କରୁଛkି  ସବୁ
ଜି ନିଷକୁ ଇଂରାଜୀେର କହି ବାକୁ ାନର ପରିଚୟ େବାଲି ଧରାଯାଉଛି  ଇଂଲw ଭଳି
େଗାଟିଏ अତି େଛାଟ େଦଶର କ’ଣ ବା ସଂ;ୃତି ାନ ଥିଲା େଯ େସ ଭାରତ ପରି େଦଶର
ଉେକାଟିର େବୖ ଦିକ ସଭତା ଓ ସଂ;ୃତି ର ବି କ େହାଇପାରି ବ େସମାେନ ଶାସନ
କରୁଥିେଲ, ତା, େଦଶର ଏକ ନି ମ]ରର ଶି eା ପଣାଳୀ ଏଠି େଜାର ଜବରଦ] ପଚଳନ
କରାଇେଲ ଫଳତଃ ଆଜି ଏଠି ସବୁ ବି ଶୃଳା କୁ ହାଯାଏ, “ଇwିଆ ଇଜ୍ ପୁअର୍, ବି କଜ୍
ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପୁअର୍”, ଏହି ଦି ତୀୟ ପୁअର୍ ର अଥା ାନେର ପୁअର୍ ବା ଗରୀବ ଭିସି अସ୍
ସକଲ୍ अଫ୍ ପେଭଟେର ଛpି େହାଇଯାଇଛkି ଭାରତର ନେବଭାଗ अଧି ବାସୀ
ସବୁ ସାମାଜି କ ବି ଶୃଳା ଆଜି ଭାରତେର ପରିଲeିତ େହଉଛି  େଛାଟ ବୟସରୁ
ପି ଲାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଗ ଧରି ଇଂରାଜୀ ଶି ଖୁଛkି  ବାପାମା’ ମାେନ ପି ଲା,ୁ ଇଂରାଜୀ
ପଢ଼ାଇବାେର ବ] ଫଳତଃ ସବୁ ପକାର ସାମାଜି କ अସତି େଦଖାେଦଉଛି 
ଏେବ ହାଇ;ୁଲ ପରୀeା ଚାଲି ଛି ଓଡ଼ି ଶାେର ଛ’ ଲe ପି ଲା ପରୀeା େଦଉଛkି 
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ଆଗାମୀ ଶି eାବଷେର ପାଖାପାଖି ପା|ଲe ପି ଲା ପୁରା ପା¤ସାଟ୍ ପି fି କେଲଜେର ନାମ
େଲଖାଇେବ ଏବଂ େସଥିରୁ ବଷକୁ ବଷ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ପାଖାପାଖି अତି େବଶୀେର ୧୪ ୨୦ ପତି ଶତ ପି ଲା ସରକାରୀ ବା େବସରକାରୀ େeତେର ନି ଯୁoି ପାଇେବ ଆଉ ପାୟ
୮୦ % ପି ଲା ପୁରାପା¤ ପି fିଥିବାରୁ ଚାଷ ପତି ବି ମୁଖ େହାଇ େବକାରୀ ଖାତାେର ନାମ
େଲଖାଇେବ ଏହା ପତି ବଷର ପରି ସଂଖାନ େସମାେନ ବାପାମା’, ଉପେର अଯଥା
େବାଝ େହେବ ବହୁତ କମ ପି ଲା ଆତEନି ଯୁoି େଯାଜନାେର ନି ଯୁo େହାଇ ପରି ବାର
େପାଷଣ କରି େବ ଆଉ ସବୁ ଟିଭି େଦଖି କି େକଟ୍ େଖଳି ବା ଆଜି ର ନୂ ଆ ପୀଢ଼ି ର
େମାବାଇଲ୍ / ଇ¤ରେନଟେର ନି ଜକୁ ବ] ରଖି अଯଥା ସ ପାବି ଳାସୀ େହାଇ ସମୟ
କାଟିେବ େକେତକ ମଧ ପଚଳି ତ ଶାସନ ବବା ବି େରାଧେର ଯି େବ ନÅଲ /
ମାଓବାଦୀ ଚି kାଧାରା ମଧକୁ ଯାଇ ସ ାଧୀନ ଭାରତେର ବି ଶୃଳା ସୃି କରି େବ ଏଣୁ
ଆଜି ସବୁ अସତି 

ଆଜି ର ଆବଶକତା :ଶି eାର ରୂପେରଖ ବଦଳି ବା ଦରକାର ଏହା ଚାକି ରୀ ସବସ ନ େହାଇ
ଜୀବନଯାପନ ପଣାଳୀର ସବବିଧ ଦି ଗକୁ ଶ କରି ବା ଦରକାର ନି ଡ୍ େବେସଡ୍ େହବା
ଦରକାର ସକାଳୁ ଶଯାତାଗ ଠାରୁ ପୁଣି ରାତି ଶଯାକୁ ଯାଇ ସୁନିଦା େହବା ପଯk
ସମ] କମର ବି ହିତ ପତି ଆଜି ର ପି ଲାଏ ପଥମ େଶଣୀଠାରୁ ପଯାୟକେମ ପା େହବା
ଉଚି ତ ଫଳତଃ ପି ଲାଏ ସମ] ନି ପୁଣତା ହାସଲ କରି େବ
କୁ ହାଯାଏ ଯାହା ନ େହାଇଛି ବାଳୁ ତ କାେଳ, ତାହାକି େହାଇବ ପାଚି ଲା ବାେଳ,
ମଣିଷ ପି ଲାର ମନ ସି ଲଟ ପରି  ଏଥିେର ତାକୁ ଯାହା ପଢ଼ା େହବ ବା ଶି eା ଦି ଆଯି ବ,
ତାର ରୂପେରଖ ଲାଖିରହି ବ ଏବଂ ସବୁ ଦି ନ ତାକୁ ସହାୟକ େହବ ମଁୁ ପି ଲାଦି େନ
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ମୁwକୁ wା ଶି ଖି ପାରି ଲିନି ଆଜି େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ େଛାଟ ଆଇନା ଓ ପାନି ଆ
େନଇଯାଏ ହାଇ;ୁଲ୍ ହେଲେର ମାେସ ଦୁ ଇମାସ େମସ୍ ମାେନଜର୍ ଥିଲି ଭାତ,
ଡାଲି , ତରକାରୀ, ଭଜା, ଖଟାେର େକେତ ଖ ହୁଏ ଜାଣିଛି ଏଣୁ େହାେଟଲ୍ ମାନ,େର
अଧି କ ପଇସା େଦଉଥିବା ଜାଣିପାେର ଓ େସମାନ,ୁ ଭଲ ଖାଦ କରିବାକୁ ତାଗିଦ୍ କେର
େସଦି ନ କପି ବି ଷୟେର ପବ
ୂ ତ
 ନ ଡି ପିଆର୍ ଡଃ ସତକାମ୍ ମି ଶ, େଲଖା ସମାଜରୁ
ପଢୁ ଥିଲି ସାର, େଲଖାେର କପି ର ବି ବିଧ ଉପାୟ ବି ଷୟେର େଲଖାଥିଲା େମାର ପଶ
ଉଠୁ ଛି ପି ଲା କପି କରୁଛି କାହWକି? କାରଣ େସ ପାଠକୁ ମେନ ରଖୁନି େବାଲି ତା’ର ପରୀeା
ହଲ୍େର ସାହାଯ ଦରକାର ପଡୁ ଛି  ଏଇଠି ପାଠକମର କଥା ଆସୁଛି ଆମର
ପାଠକମେର ପି ଲାର ପରି େବଶ ଭି ତରର କଥା ବା ଆବଶକୀୟ ବି ଷୟେର ଶି eାଦାନ
କେଲ, େସ ସବୁ ବୁ ଝି ପାରkା ଓ ତାର ସବୁ ମେନ ରହkା େକାସ୍ ମି Å୍ ଭି ତେର ଯଦି
ମହାପୁରୁଷ, ଜନE ଓ ତି େରାଧାନ ତାରି ଖ ରହୁଛି , ପଶେର ପି ଲାର ବାପା, ମା,
େଜେଜବାପା, େଜେଜମାଆ, ଠାରୁ ସାତପୁରୁଷ ନ େହେଲ ବି ୩/୪ ପୀଢ଼ି ର ନାମ
େଲଖିବାକୁ ପଡ଼kା େତେବ ପି ଲାର ଚି kା େଚତନା ତା’ର ପରି ବାରକୁ ଛୁଇଁ ପାରkା ଏବଂ
ଏଠି କପି କରି ବାକୁ ଆବଶକ ହୁअkା ନାହW େସମି ତି ମଧ अଜା, ଝି अର ଭାଇ ତା’ର
କଣ େହବ ଓ ତା, ନାମ କଣ ଯଦି ପଶ ପଡ଼kା ଏହି ପି ଲାର ନି ଜସ େହାଇଯାଆkା ଏବଂ
ଏଠି କପି ଚଳkା ନାହW ଏହା କି ଛିଟା ଉଦାହରଣ େହାଇପାେର ଏମି ତି ଚି kାକେଲ
ଆେମ ପି ଲାଟିକୁ ବହୁତ ବoିଗତ ପଶର ପରି ସର େନଇପାରେk ଏବଂ ପି ଲାଟିର
ପାଠପଢ଼ାେର ମଧ ଆଗହ ବଢ଼kା ଏବଂ େସ କପି କରି ବା ଛାଡ଼ି ନି ଜ େଚାେର ଉ\ର
େଲଖkା ଏବଂ କି ଏଟିଭ୍ େହାଇପାରkା
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ଆଜି ର ପଚଳି ତ ଶି eା ପତି େର ବହୁତ କି  ବି ଷୟ ରହୁଛି  େଯମି ତି अଧି କ
ମାତାେର େତଲମସଲାେର ପ]ୁତ ଖାଦ ଖାଇ ଆଜି ବହୁଳ ଭାବେର ଡାଇେବଟିସ୍, ବଡ୍
େପସର୍, ସାରା ସମାଜକୁ ବାପୀ ଯାଇଛି  େସମି ତି ପାଠକମେର େଛାଟ ପି ଲା,ୁ ବଡ଼
ପି ଲା, େଶଣୀର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇ ସବୁ କି  କରାଯାଇଛି  ଏଣୁ ଆମର ଶି eାବି ତ୍ ମାେନ
ଯେଥ ପରି ଶମ କରି ସମାଜର ବି ବିଧ ବି ଷୟ अନୁ ଧାନ କରି ବା ଉଚି ତ ଏବଂ ପି ଲାର
ବୟସକୁ େନଇ ତା’ର େଶଣୀେର କ’ଣ ପଢ଼ାେହବା ଉଚି ତ ଏବଂ େକଉଁ ବି ଷୟ ତା’ର
ପରି େବଶ ମଧରୁ େସ ପି ଲାର ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରି ବ ଓ ତା’ ମନେର ଆଗହ ସୃି
କରି ପାରି ବ; େସ ସବୁ କୁ ଗଭୀର ଭାବେର ତନଖି କରି େକାସ୍ ମି Å୍ ଠି କ୍ କରି ବା ଉଚି ତ
ଫଳତଃ ଏହା ପି ଲାର ସି ଲଟ୍ ପରି ମନଏ अଲି ଭା ଦାଗ ସୃି କରିବ ଏବଂ ତା’ର ଉପକାରୀ
େହବ, ଏଠି କପି ର ପଶ େକଉଁଠୁ ଆସି ବ? କି m ଏ ସବୁ କାଯ ସ"ାଦନ େବେଳ େଦଖିବା
ଉଚି ତ େଯ ଆମକୁ ସମ], ପାଇଁ ପାଠକମର ଉପାେଦୟତା ବି ଷୟକୁ ନଜର େଦବାକୁ
େହବ ପରୀeାେର ଫାକାସ ବା େବ୍ େଟନ୍େର ଥିବା ପି ଲା, ପାଇଁ େକବଳ ପାଠ
ନୁ େହଁ  ଏହା ମଧ ସବୁ ଠୁ କମ୍ अ, ରଖିଥିବା ପି ଲାଟି ପାଇଁ ଘରକୁ େଫରି େସ ଚାକି ରୀ
ନ କେଲ ମଧ େବକାର େବାଲି ନ ଭାବୁ  ;ୁଲେର ଘଟିଥିବା ପାଠପଢ଼ାେର ମଧ କି ଛି
ସଫଳତାର ବି ଷୟ େଯମି ତି ତା’ର ବାକି ଜୀବନକୁ ସହାୟତା େହବ, େସଥିପତି ପାଠକମ
ପ]ୁତ କରୁଥିବା ଶି eାବି ତ୍ ମାେନ ବି ହିତ ଦୃ ି େଦବା ଉଚି ତ

ଆଦଶ ପାଠକମ :ପଚଳି ତ ଶି eାର ପାଠକମେର ବି ଭିନ ତଟି ବି ଚୁତି କୁ ତନଖିକରି ଏକ ଆଦଶ
ପାଠକମ ପ]ୁତ େହବାର ଆବଶକତା ଆଜି ଉପଲà େହଉଛି  ସମାଜ ବବାକୁ
ଲeକେଲ, ଆଜି ର ଶି eା ପତି େଯ ବହୁତ ପୁରୁଣାକାଳି ଆ ବା ଆଉଟ୍ େଡେଟଡ଼୍ େହାଇଛି
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ତାହା ପମାଣିତ େହବ ଆଜି ର ଜୀବନଯାପନର ଆବଶକତାକୁ ପର
ୂ ଣ କରି ବାକୁ େହେଲ
ନୂ ଆ ପଣାଳୀ ବା େସହି େବୖ ଦିକ ସଂ;ାରର अୟମାରn କରାଯି ବା ଆବଶକ
ଏେବ ପଶ ଉଠୁ ଛି ପଥମ େଶଣୀରୁ ଦଶମ େଶଣୀ ବା -ାଦଶ େଶଣୀ ପଯk ଆଂअର
ପି ଲା, ପାଠକମ କି ପରି େହବା ଉଚି ତ? ଏଥିେର ଖାଲି ଥିଓରୀ ରହି ବ ନା अଧା ଥିଓରି ଓ
अଧା ପାି କାଲ୍ ରହି ବ

େପାଥି ବାଇଗଣ ଓ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ :େପାଥି ବାଇଗଣ େହଲା ଥିଓରି ଓ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ େହଲା ପାି କାଲ୍ ବାଇଗଣ
ବି ଷୟେର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଥିଓରି ଧରି େଲ, ଆେମ ବାଇଗଣର ଚାଷ, ବାଇଗଣର ପକାର େଭଦ
ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଇବାର ପଣାଳୀକୁ ପାି କାଲ୍ େବାଲି କହି ବା
ବୁ ଧବାର ଓ ତେୟାଦଶୀେର ବାଇଗଣର କୁ .େରାଗ ବା ଚମେରାଗର ଜୀବାଣୁ
ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କେଲ ପି ଲାକୁ ଚମେରାଗ େହବନି େବାଲି ଆେମ
େଛାଟେବଳୁ ପି ଲା,ୁ ପଢ଼ାଇେଲ, େସମାେନ ସତକ େହେବ, ଏବଂ କାଛୁକୁ wିଆ ଭଳି
ଚମେରାଗରୁ ମୁoି ପାଇେବେଶଷେର ମଧ େଦଶୀ, କ¤ା ନା ନାରି େକଡି ବାଇଗିअଣରୁ
ଉପାେଦୟତା ଏବଂ अଧି କ अମଳeମ ବି ଟି ବାଇଗଣର अପକାରି ତା ସଂପକେର ପି ଲା,ୁ
ପଢ଼ାଇେଲ ଏହି ବାଇଗଣ ପାଠ ପ$
ୂ  ା େହାଇ ପାରି ବ ଏବଂ ପି ଲା,ୁ ଏହାର େଛାଟେବଳୁ
ଉପାେଦୟତା ମି ଳିବ ଏବଂ େସମାେନ ଏ ବାବଦେର ଘେର ବାହାେର ସବୁ ଠି େକୗତୁ ହଳୀ
େହେବ
ଏହି ଉପାୟେର ଜୀବନର ବି ବିଧ ଆବଶକୀୟ ବି ଷୟ ଛୁଆଟି ଦି ନରୁ ଆରn କରି
-ାଦଶ େଶଣୀ ମଧେର ଧି େର ଧି େର ପଢ଼ାଇେଲ ପି ଲାଟିଏ ପ$
ୂ  ା ଶି eାର ପାହାଚ ପେର
ପାହାଚ अତି କମ କରି ବ ଏବଂ ାନୀ ଓ ସଂ;ାରି ତ େହବ
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଏଠାେର ପି ଲା, ପାଠକମେର େକାସ୍ ମି Åର ବି ବିଧ ବି ଷୟ ଆେଲାଚନା
କରାଯାଇପାେର

(୧) ବୃ eଲତା :ବୃ eଲତା ଆମ ସମାଜର ବି ଶି अ ପଥମ େଶଣୀେର େଗାଟିଏ, ଦି ତୀୟ
େଶଣୀେର ଦୁ ଇଟି, ଏହି କମେର ଦଶମ େଶଣୀେର ଦଶଟି, -ାଦଶ େଶଣୀେର ବାରେଟା କରି
ବୃ eଲତା ଓ ତାହାର ଉପାେଦୟତା ସ^fେର ପଢ଼ାେହେଲ, ୧୦ମ େବଳକୁ ୫୫ଟି ଏବଂ
-ାଦଶ େଶଷ େବଳକୁ ୭୮ଟି ଗଛଲତା ବି ଷୟେର ାନ ଲାଭ କରି ପି ଲାଟିଏ ଛୁଆେବଳୁ
ବି ଚeଣତା ଲାଭ କରି ବ ଏବଂ ଏ ସମ] ଗଛଲତା ଓ ଫଳଫୁଲକୁ ବବହାର କରି ବି ବିଧ
ସମସା ଦୂ ର କରି ପାରି ବ େସ େଛାଟେବଳୁ ଏ ସବୁ ଗଛଲତାର ଔଷଧୀୟ ବବହାର ଓ
ଖାଦ ପାନୀୟେର ବବହାର କରି ପାି କାଲ୍ ଓ କି ଏଟିଭ୍ େହାଇପାରି ବ
ତୁ ଳସୀ, େବଲ, ବର, ଓ], ବଉଳ, ଧାନ, ଗହମ, ଯବ, ବାଜରା, େଲ^, କଦଳୀ,
କମଳା, ଡାଳି ^, େପାଦି ନା, ପୁରୁଣି, ଗୁଳୁଚି , େକାଇଲି ଖିଆ, अଜୁ ନ ଇତାଦି ଗଛର
ଉପାେଦୟତା େଛାଟ ପି ଲା,ୁ ମି ନି ଡାoରେର ରୂପାkରି ତ କରି ବ

(୨) ଖାଦ : ଖାଦର ଆବଶକତା ମଣିଷକୁ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଘର ପରିବାର ଗଠନ କରି ବାସ
କରି ବାକୁ େପରଣା େଦଇଛି  ପି ଲାଦି ନରୁ ବି ବିଧ ଖାଦ ସ^fେର ାନ ଲାଭର
ଆବଶକତା ରହି ଛି ନି ରାମି ଷ ଓ ଆମି ଷ ଖାଦ ସ^fେର ବି ]ୃତ ଆେଲାଚନା
ପାଠକମେର ରହି ବା ଉଚି ତ ପଥମରୁ -ାଦଶ େଶଣୀ ମଧେର ଧି େର ଧି େର ଏ
ବି ଷୟେର ବି ]ୃତ ାନ ଆୟୁେବଦିକ ସତ ସଠି କ୍ ମତେର ପଢ଼ାେହେଲ, ପି ଲାଟି
ଛୁଆଦି ନରୁ କଣ ଖାଇେଲ ଭଲ, େକେବ କଣ ଖାଇେଲ ଖରାପ ତାହା ଜାଣିପାରି ବ
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େଯମି ତି अନ େସମି ତି ମନ େତଣୁ ଛୁଆଦି ନରୁ ପି ଲାଟି ଯଦି ସୁଷମ ଖାଦ ବି ଷୟେର अ
अ କରି ଜାେଣ େତେବ େସ ପି ଲାଦି ନରୁ ହି ତକାରୀ ଖାଦ ଖାଇବ ଏବଂ ସମାଜର ହି ତ
େହବ

(୩) ପାନୀୟ : ଭାରତ ବଷେର ବି ବିଧ ପାନୀୟର ପଚଳନ ଥିଲା, କି m ଏେବ େଲାେକ ପାନୀୟ
କହି େଲ େକବଳ ଚା, କଫି, ମୃଦୁ ଥwାପାନୀୟକୁ ବୁ ଝୁ ଛkି ଏବଂ ଏ ସବୁ କୁ ବବହାର କରି
େରାଗେର ପଡୁ ଛkି  ଚା କଫି ଖାଇେଲ େକା.କାଠି ନ େହଉଛି ଏବଂ ଜସ ଗାଇ eୀରରୁ
ପ]ୁତ अମୁଲ ଜାତୀୟ eୀରଗୁwରୁ ପ]ୁତ ଚା ବି ବିଧ େରାଗ ଯଥା - ରoଚାପ, ହୃଦେରାଗ
ଓ ଡାଇେବଟିସର କାରଣ େହଉଛି  ଏ େଶଣୀେର େଲ^ ସରବତ, େପାଦି ନା ସରବତ,
େବଲ ଗୁଡ଼-େଗାଲମରି ଚ ସରବତ, ତୁ ଳସୀ ଗୁଡ଼ େଗାଲମରିଚ ବା अଦାର ସରବତ ମନକୁ
ଆେସ ଏ ସବୁ ସରବତର ବହୁତ ଉପାେଦୟତା अଛି  ଏ ସ^fେର ପି ଲାଟି ବଷକୁ
େଗାଟିଏ କରି ପଢ଼ି େଲ, େସ ଘେର ତାକୁ କରି ଚା କଫିର ପାଦୁ ଭାବରୁ ରeା ପାଇବ ଓ
ସମାଜେର ପଚଳି ତ ନି ଶା ପାନୀୟର अବସାନ ଘଟି ଏକ ସୁସଂଜତ ପରି େବଶ ସୃି େହବ
କଥାେର अଛି , “ଗୁଡ଼ ମନି ଡାଇଭ୍, ବାଡ୍ ମନି ଆଉଟ୍ अଫ୍ ସକୁ େଲସନ”
ଭଲ ପାନୀୟ ବା ସରବତ ପି ଇେଲ େଲାେକ କାହWକି ପଚା େକାÞ୍ ଡି ,୍ ବା ବି ଷାo
ନି ଶା ଖାଇେବ ସମାଜ ବଦଳି ବାର ଏହା ଏକ ପାହାଚ େହବ ଓ ପରୀeାେର ଏ ବି ଷୟେର
ପଶ ପଡ଼ି େଲ ପି ଲାଏ କପି କରି େବନି ବରଂ ଗଁା ଗwାର ସମ],ୁ ଏ ବି ଷୟେର ଉପେଦଶ
େଦେବ

(୪) ବାସଗୃହ :ଆଜି ର ସଭ ମଣିଷ ଗାମ ବା ସହରେର ବସତି ାପନ କରି ରହୁଛି  ଏଣୁ ବାସଗୃହ
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ସଂପକେର ସବି େଶଷ ବି ବରଣୀ ପାଠକମେର ାନି ତ େହେଲ, େଛାଟରୁ ବଡ଼ଯାଏ ପି ଲାଏ
ତାକୁ ଜାଣି ଭବି ଷୟେର ଉପକୃ ତ ହୁअେk ଖରା, ବଷା ଓ ଶୀତର ପଭାବରୁ ରeା ପାଇ
ଏକ अନୁ କୂଳ ପରିେବଶେର ରହି ବାପାଇଁ କଣ ଆବଶକ, ତାହା ମଧ ପଢ଼ା େହବା
ଉଚି ତ ମାଟି ଘରର ଉପକାରି ତା ସାେର ଇଟା ଓ ପଥର ଘରର ଉପକାରି ତା ମଧ
ପି ଲାଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ବି ବିଧ ଗୃହର ନି ମା ଣ େଶୖ ଳୀ ସ^fେର ସମକ ାନ
ଲାଭକେଲ, ପି ଲାଏ ଭବି ଷତେର ଉପକୃ ତ େହେବ ଏଥି ସହି ତ ବା]ୁବି ଦାର ବି ଭିନ
ନି ୟମ ମଧ ଛାତ ଜୀବନରୁ ପି ଲା,ୁ ସମକ ଭାବେର ଜଣାଇବା ଦରକାର ତା’େହେଲ
େରାେଷଇ ଘର ଦeିଣ-ପବ
ୂ  େକାଣେର, ଗାଧୁଆଘର ଉ\ର-ପବ
ୂ  େକାଣେର, ଠାକୁ ର ଘର
ଉ\ର ପବ
ୂ  େକାଣେର ହୁଏ େବାଲି େଛାଟ ଦି ନରୁ ପି ଲାଏ ଜାଣିପାରି େବ ଏଥି ସହି ତ
ଘରର ବି ବିଧ ସାମଗୀ ଯଥା କବାଟ ଝରକା, ଖଟ, େବ|୍, େଚୗକି , େରାେଷଇ ଉପକରଣ
ବି ଷୟେର ସମକ ାନ ପାଠକମେର ରହି େଲ ପି ଲାଏ ଉପକୃ ତ େହେବ, ଠକାମୀେର
ପଡ଼ି େବନି 

(୫) ଚି କିdା ପଣାଳୀ :େଦହଧାରୀ ମାନ, ପାଇଁ ବି ବିଧ େରାଗ ତ अନି ବାଯ ଏଣୁ ଏହାର ଚି କିdା ପଣାଳୀ
ସ"କେର ସମକ ାନ ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ପଢ଼ାେହେଲ, େସମାେନ ତାହାର ଉପେଯାଗ କରି
ଆରnରୁ ଉପକୃ ତ େହେବ ଏବଂ ଏଇ େଛାଟ େମାଟ େରାଗ ଯଥା ଜର, ଝାଡ଼ା, ମୁwବଥା
ଆଦି ର ସରଳ ଚି କିdା ଗଛବୃ eର ପତ, ଫୁଲ, ଫଳ, େଚରମୂଳୀରୁ ବା ଖାଦପାନୀୟରୁ
ସଂଗହକରି େସଥିେର େରାଗ ଉପଶମ କରି ବାକୁ अଭ] େହେବ
େକେତଜଣ ପି ଲା ଆଜି ଜାଣkି େଯ, ଘି अ ଭଜା ହଳଦୀ ଖw ବା ଗୁwେର ଥwା ସq
ଓ ଜର ଲାଘବ ହୁଏ? ନି ମ େତଲେର ବି ବିଧ ଚମ େରାଗ ଉପଶମ ହୁଏ ଶୁି-ତୁ ଳସୀ
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ପତ, ଗୁଡ଼ ବାଟି ଖାଇେଲ େଭାକ ନ େହଉଥିେଲ ମଧ େଭାକ ହୁଏ େବାଲି ପି ଲାଏ
ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ େଡରି ହୁଏ ଏଇ େଛାଟେବଳୁ େସମାେନ େଗାଡ଼ହାତ ଖwିଆ ଖାବରା
େହେଲ ବି ଶଲକରଣୀ ପତ, ନି ମ ପତ, େଗwୁଫୁଲର ପତ ମାରି େଲ ଆେରାଗ ଲାଭର
ପରୀeା କରି ପାରେk ବଡ଼େଶଣୀର ପି ଲାଏ ଧି େର ଧି େର अଧି କ କ ଲାଘବ େରାଗ
ବି ଷୟେର ପଢ଼ି େଲ ଉପକୃ ତ େହେବ ଟାଣ ଖରାେର ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି ଥ¥ା ଲାଗିେଲ
େପାଦି ନା ପତ ବା ତା’ର ସରବତ ପି ଇେଲ ତୁ ରk ଉପଶମ ହୁଏ ଗଇଛ ପତ ଓ
େଗାଲମରିଚକୁ ବାଟି େଛାଟ ବଟିକା କରି ବବହାର କେଲ େଯ େକୗଣସି ଜର ଯଥା
ମାେଲରି ଆ, ଟାଇଫଏଡ଼୍ ବି ଭଲ ହୁଏ ଏ ସବୁ ପରୀeିତ अଧି କm ପୁରୁଣି ଶାଗ
ଖାଇେଲ अଚଳ କି ଡ଼ନୀ ସଚଳ ହୁଏ ଗଁା ବି ଲବାଡ଼ି େର େହଉଥିବା କ¤ା ବହୁଳ
େକାଇଲି ଖିଆ ପତେର ଶାଗ ବା ପି ଠା କରି ଖାଇେଲ ଓ ରସ ପି ଇେଲ ରo ସ|ାଳନେର
ଥିବା ସମ] ବାଧା ଦୂ ର ହୁଏ ଏବଂ ରoର ହି େମାେଗାବି ନ୍ ମାତା ମଧ ବେଢ଼ अଜୁ ନ
ଛାଲି କୁ eୀର ଗୁଡ଼େର ଗରମ କରି ପି ଇେଲ ହୃଦ େରାଗରୁ ଆରାମ ମି େଳ ଏସବୁ ବି ଷୟ
ଆମ ପି ଲାଏ େକେବ ଶି ଖିେବ?
ହର-ାରର େଦବାନ ବି ଶବିଦାଳୟେର ଆୟୁେବଦର ସାଟଫିେକଟ୍ େକାସ୍ अଛି 
ଏଠି ଆମର ପସ୍ ଟୁ ]ରେର ତାହାକୁ ସଂପ$
ୂ  ବା କି ଛି କି ଛି ପଢ଼ାେହେଲ, ଓଡ଼ି ଶାେର
ଚି କିdାର ନବଦି ଗk ସୃି ହୁअkା

(୬) ଆଇନ ବି ଦା :ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜି କ ପାଣୀ, ଜୀବନଧାରଣକୁ ସୁସଂହତ ଓ ମାଜ ତ କରି ବାପାଇଁ
େଦଶେର ଆଇନ ବବା ପଚଳି ତ अଛି  ଆଇନ ନ ମାନି େଲ ବି ଶୃଳା ସୃି ହୁଏ ଏଣୁ
େଦଶର ନାଗରି କ, ପାଇଁ ମଧ ଦwର ବବା ରହି ଛି କି m अସୁବିଧା ଏହି େଯ, ବି ବିଧ
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ଆଇନ ଆଜି ପାଠକମେର ନାହW ଏହା ଓକି ଲ ମାନ,ୁ ପଢ଼ାହୁଏ ଏବଂ େପାଲି ସମାେନ
େକାଟ୍ କେଚରୀର ନି େqଶେର ଆଇନ ଉଲଂଘନକାରୀ, ଉପେର କାଯାନୁ .ାନ ଗହଣ
କରkି  ଏହା ସ ାଧୀନ ଭାରତେର ଏକ ଏକତରଫା କାଯକମ େହାଇଛି ଫଳତଃ
ସବୁ ପକାର ବି ଶୃଳା ଘଟୁ ଛି େଛାଟ ଦି ନରୁ ପି ଲାଏ ପଯାୟ କେମ ବି ବିଧ ଆଇନ
ସ^fେର ସମକ ାନ ଲାଭ କେଲ, ଆଇନକୁ ବହୁତ େଲାକ ମାନି ପାରେk ଏବଂ େକାଟ୍
କେଚରୀକୁ ବହୁତ କମ େଲାକ ଯାଆେk ଏବଂ େଦଶେର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଆଇନ ବବା
ପଚଳନ ହୁअkା ଏଣୁ ସାଧାରଣ ଆଇନ ଯଥା ୧୪୪ ଧାରା, ୧୦୭ ଧାରା, ୩୦ ଆ୍,
୩୦୨ ଦଫା ଇତାଦି ବି ଷୟେର ସମକ ାନ ପି ଲା,ୁ ଦି ଆଗେଲ ସମାଜର ଉନ ତି
େହବ

(୭) ଆଶାପଦ କାହାଣୀ:
କାହାଣୀ:ଭାରତ ମୂନୀଋଷି, େଦଶ ଏ େଦଶର ଇତି ହାସ ପୁରାଣ ମହାନ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ
ଦି ବାନେର ଉ®ାସି ତ କରିବାପାଇଁ अମାପ ଶoି ହW ଏ େଦଶେର ଆଜି ବି ଉପଲà ଏଣୁ
ଏହାର େପୗରାଣିକ ବା ଐତି ହାସି କ ଉନ ତ କାହାଣୀ ସବୁ ବାଛି ବାଛି ପଯାୟକେମ
ପଥମରୁ -ାଦଶ ଯାଏ ପାଠକମେର ସନି େବଶି ତ କରାଇେଲ, େସହି ପୁରାତନ ଯୁଗର
ସଫଳତାର କଥାକୁ ପି ଲାଟିଏ ମ©ନ କରି କରି ଆଶାବାଦୀ େହବ ଏବଂ ଏ େଦଶେର ଏ
ସମାହେର ନୂ ତନ ପଗତି ର ଧାରା ସୃି କରି ବ अପରm ପି ଲାଟି ନି ଜକୁ ଆଜି ଭଳି
अସହାୟ ମଣିବନି  ଏକ ନୂ ଆ ଯୁଗର ସୃିେର ଏ ସବୁ େପରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ ସହାୟକ
େହବ

(୮) ଖାଉଟି ସୁରeା : େଛାଟ େହଉ ବା ବଡ଼ ସବୁ ମଣିଷ ଜେଣ ଜେଣ ଖାଉଟି ଖାଉଟି ସୁରeାର ବି ବିଧ
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ବି ଷୟ େଶଣୀ େଭଦେର ବାଛି ବାଛି ପାଠକମେର ରଖି େଲ, ପି ଲାଟିଏ ଛୁଆେବଳୁ ଏ
ବାବଦେର ସଜାଗ େହବ ଏବଂ େଶାଷଣରୁ ମୁo େହବ

(୯) ସୂଯ ନମ;ାର :ସୂଯ ନମ;ାର ଏକ ଫଳପଦ ବାୟାମ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧେର ପାତଃ
କାଳେର ଏବଂ ସାୟଂ କାଳେର ଏହାକୁ କରାଯାଇପାେର ଏଥିେର ୧୨ଟି ଆସନର ଲାଭ
ମି େଳ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ ଲାେଗ ପି ଲାେବଳରୁ ଛାତମାନ,ୁ ଏ ବାବଦେର
ଶି eାେଦେଲ େସ ନି ଜ ଘେର ବା ;ୁଲେର ଏହାକୁ ନି େଜ କରି ବା ସେ ସେ ଏହାର ଲାଭ
ଉଠାଇବ ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବେର ସୁ ରହି ପାରି ବ

୧୦)) େଯାଗ ପାଣାୟାମ : (୧୦
େଯାଗ ପାଣାୟାମ ସ^fେର େଶଣୀ େଭଦେର ଧି େର ଧି େର ଛାତମାନ,ୁ ଶି eା ଓ
ତାଲି ମ ଦି ଆଗେଲ େସମାେନ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଏହ ସୁ ସମାଜର ଭାଗିଦାର େହେବ
ଏଥି ସହୁତ ମୁଦା ଚି କିdା, ସି ି ବି ାନ ବା ଆକୁ େପସର ଆଦି ବି ଷୟେର ଉ ବି ଦାଳୟ
ମାନ,େର ଶି eାଦାନ କେଲ, ସମେ] ଏହାରି ଉପେଯାଗିତା ଲାଭ କରି ପାରି େବ

୧୧)) େନୖ ତିକ ଶି eା :(୧୧
ସତଭି\ିକ, ସଦାଚାର ଭି\ିକ ଭାରତର ବି ବିଧ କାବ େପୗରାଣିକ କାହାଣୀ
ପଢ଼ାେହେଲ ପି ଲାଏ େଛାଟ ଦି ନରୁ ନୀତି ବାନ େହେବ ଓ ସମାଜର ଉନ ତି େହବ

୧୨)) କିଂ अ, : (୧୨
େଛାଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସବୁ ପି ଲା,ୁ अ, ମାଧମେର ବି ବିଧ ବବହୃତ ଜି ନିଷର କିଂ
ବି ଷୟକ ପଶ େଶଣୀ େଭଦେର ପଢ଼ାେହେଲ ବା ପେଶା\ର କରାେଗେଲ େସମାେନ
ନି ପୁଣତା ହାସଲ କରି େବ ଏବଂ ଏମାନ,ୁ ସବୁ ଦି ନ େଶାଷୁଥିବା େବପାରୀମାନ, ଦାଉରୁ
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ରeା ପାଇବାର ଭି \ିଭୂ ମି ନି ଜ ଭିତେର ନି ମା ଣ କରି ପାରି େବ ଏମି ତି ଚି kା କେଲ ଆହୁରି
अେନକ ବି ଷୟ ଏହି ପରି ସର ମଧକୁ ଆସି ପାରି ବ ଏବଂ ଏ ସବୁ କୁ େଯେତ ଶୀଘ
ଶି eାପଣାଳୀ ମଧକୁ अଣାଯାଇ ପାରି ବ, ସମାଜର ମଳ େହବ ଏକ ଆଦରଣୀୟ
ଫଳପଦ ଏବଂ ସୁ ଶାk ସମାଜ ଗଠନେର ଶି eା ହW ସହାୟକ େହବ ଆମ ପି ଲାଏ
ାନଦୀ େହେବ ଏବଂ ଦାରିଦ ଦୂ ର କରି ଭାରତକୁ ଉନ ତି ର ଚରମ ଶି ଖରେର
ପହ|ାଇେବ

୧୩)) ସାବଜନୀନ ସଂ;ୃତ ଶି eା :(୧୩
କୁ ହାଯାଏ ସଂ;ୃତ ହି ସବୁ ଭାଷାର ଜନନୀ େଦବଭାଷା ସଂ;ୃତ ଭିତେର ରହି ଛି
ବି ବିଧ ସଂ;ୃତି ର ପାwୁଲି ପି ଆଜି ର ଇ¤ରେନଟ୍ ଯୁଗେର ସଂ;ୃତ ହି େକବଳ ଭାଷାର
ଉପଯୁo ମାଧମ େହାଇପାରି ବ ଏ ସବୁ ଦୃ ିରୁ ସଂ;ୃତ ଭାଷାକୁ ଆରnରୁ ଯୁo ଦୁ ଇ
ପଯk अ अ କରି ପଢ଼ାଇେଲ ଧି େର ଧି େର ଭାରତୀୟ ନ ବି ାନର ପରି ସର
ମଧେର ପି ଲାଏ ପେବଶ କରି ବା ସୁବିଧାଜନକ େହବ ଏବଂ ଆେମ ଏକ ସମୃ ସଂ;ୃତି ର
ବା\ାବହ େହାଇପାରି ବା ସଂ;ୃତ େଶାକ ମାଧମେର ନି ଜର କଥାକୁ ଜେଣ ଯୁoିଯୁo
ଭାବେର ବo କରି ପାରି ବ େଛାଟ େଶଣୀରୁ େଗାଟିଏ ଦୁ ଇଟି କରି ପି ଲା,ୁ ବଷକୁ
େଗାଟିଏ अଧି କା କରି ଦରକାରୀ ସଂ;ୃତ େଶାକ ଶି eା େଦେଲ ପି ଲାଏ ଯଥାଥ ଶି eିତ
େବାଲାଇ ପାରି େବ

୧୪)) अପମି ଶଣ : (୧୪
ଆଜି ଯୁଗେର अପମି ଶଣ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା େହାଇଗଲାଣି ଖାଦ ପଦାଥଠାରୁ
ଆରn କରି େରାେଷଇ ସାମଗୀ, ପାନୀୟ ସବୁ େର ଲାଭେଖାର ବବସାୟୀମାେନ େଭଜାଲ
କରି ଚାଲି ଛkି  ଏହାକୁ ଜାଣିବାପାଇଁ ସାଧାରଣ ବି ଦା ଶି eାେଦେଲ, ପି ଲାଏ ସେଚତନ
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େହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବି େରାଧ କରି ପାରି େବ

୧୫)) ରାସାୟନି କ ସଂରeଣ ବନାମ ପାକୃ ତି କ ସଂରeଣ : (୧୫
ଆଜି କାଲି ଖାଦ ପଦାଥ େରାେଷଇ ସାମଗୀ ଏବଂ ପାନୀୟ ଇତାଦି କୁ ସଂରeଣ କରି
ରଖି ବାପାଇଁ ବି ଭିନ ରାସାୟନି କ ଓ ପାକୃ ତି କ ସଂରeକ ପେୟାଗ କରାଯାଉଛି  ଏଥିେର
ଜୀବାଣ ୂ ନାଶକ ଗୁଣ ରହି ଛି ପଶ ଉେଠ ଏ ସବୁ ଆମ ସ ାପାଇଁ ହି ତକାରୀ କି
अହି ତକାରୀ? ଶି eାେeତେର ପି ଲାଦି ନରୁ ଏ ସ^fେର ପଢ଼ାେହେଲ ସମାଜର ମଳ
ସାଧି ତ େହବ, ଏକ ସୁ ସମାଜ ଗଢ଼ା େହବ ଚାଉଳେର େପାକ ନ େହବାପାଇଁ
ରାସାୟନି କ ସଂରeଣ ନ େଦଇ अ େସାରି ଷ େତଲ ପେୟାଗ କରି େଲ େପାକ ଧରkି ନି 
େସମି ତି ଘେର ବା ବି ଛଣା ପତେର ପି "ୁଡ଼ି େହେଲ ସାମାନ େସାରି ଷ େତଲ ପେୟାଗ କେଲ
େସ ବାସାେର ପି "ୁଡ଼ି ମାେନ ତତ୍eଣାତ୍ ଉଭାନ େହାଇଯି େବ

(୧୬)
୧୬) େଛାଟ अଥେନୖ ତିକ ବଗି ଚା : େଛାଟ ଦି ନରୁ ;ୁଲେର ଘେର େରାେଷଇ ପାଇଁ ଆବଶକୀୟ ପନି ପାରି ବା ଗଛ ଚି ହଟ
କରି ପି ଲା,ୁ ଶି ଷା େଦେଲ େସମାେନ ବାଡ଼ି ବଗିଚାେର ଏପରି କି ଛାତ ଉପେର କୁ wେର
ବି ବିଧ ଗଛ ଲଗାଇେବ ଏ େଶଣୀେର କୁ pୁ ରୀ, କଲରା, ଜହି , େଭwି, अମୃତଭwା, କଦଳୀ
ଓ ଭିନ ଭିନ ଶାଗ ବି ଷୟେର ଆେଲାଚନା କରାଯାଇ ପାେର େଛାଟ ଦି ନରୁ େଗାଟିଏ
ଦୁ ଇଟିକରି ପି ଲାଟି ବୃ eେରାପଣ କେଲ ହୁଏତ ୫/୧୦ ବଷେର ଘେର େଗାଟିଏ େଛାଟ
ବଗିଚା ତି ଆରି େହବ େସଠି अନାନ ଫୁଲଫଳ ବି ଲଗାଇବାକୁ ଆଗହ େହବ ଏହା
ଜରୁରୀ ସମୟେର ଘରର ଆବଶକତା େମ¤ାଇବ ଘରର अଥେନୖ ତିକ ଦି ଗେର ପି ଇଲାଏ
ଏମି ତି ଭାଗିଦାର େହାଇପାରି େବ

କଥା::
େଶଷ କଥା
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ଏମି ତି ଶି eା ପଣାଳୀେର ଏହି ପକାର େଛାଟ େଛାଟ ପରିବତନ अଣାେହେଲ ଖୁବ୍
କମ ସମୟ ମଧେର ଶି eାର ପାଠକମ ବା େକାସ୍ ମି Å୍ ସମୃ େହାଇପାରି ବ ଏବଂ ଏହାକୁ
ପାଠପଢ଼ି अତି କମ ନ^ର ରଖୁଥିବା ପି ଲାଟି ମଧ ନି ଜକୁ ସ ାବଲ^ୀ ମେନ କରି ବ ଏବଂ
ଧି େର ଧି େର ତା अସହାୟତା ଦୂ ର େହବ ଏବଂ େସ ଚାକି ରୀ ସବସ ନ େହାଇ ନି ଜଉପେର
ନି ଭରଶୀଳ େହବ ଏବଂ େଦଶର ସମିଗତ ଉ¡ାଦନେର ଭାଗିଦାର େହାଇ େଦଶରୁ
ଦାରିଦ ଦୂ ର କରିବାେର ସହାୟକ େହବ ଭିସି अସ୍ ସକଲ୍ अଫ୍ େପାେଭଟକୁ ଭାି
ଛି ନଛତ କରି ଆଜି ର ଛାତ ଏକ ନୂ ଆ ଶୁଭ ସକାଳକୁ ଏଇ େଦଶକୁ ସ ାଗତ କରି େନଇ
ଆସି ବ ଏମି ତି ଆମର अେନକ ଆଶା, େଯେହତୁ ଏ େeତେର ସnାବନା ବି ବହୁତ
େଶଷେର ଭଗବାନ, ପାଖେର ମି ନତୀ, ଶି eା ବବାର ସଂ;ାର ପାଇଁ େସ ଆମକୁ
ସହାୟ ହୁअm ଓ େଦଶେର ଏକ ନବଜାଗରଣ େହଉ

ଗା:ମାନପୁର, େପା: େଗାବନପୁର, ଯାଜପୁର,
ଭାମଭାଷ : ୮୭୬୩୭୫୫୫୮୧
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ରଜ : ରେଜାଗୁଣର ନି ୟକ ଓ अkଃ अଭି େପରକ
ରେଜାଗୁଣ ରାଗାତEକ, ଏହା ତୃ {ା ଓ ଆସoିରୁ ଜନିE ଥାଏ ମନୁ ଷ
ପାଖେର ରେଜାଗୁଣ ବୃ ି ଲାଭକେଲ େଲାଭ ପବୃ \ି, ବି ଷୟ ଲି ପ୍ସା ଓ
अଶାkି ଜେନE ଓ େଶଷେର ଦୁ ଃଖେର ପରି ଣତ ହୁଏ ରେଜା ଗୁଣରୁ
େଲାଭ ଜେନE ଆେମ ସ ାଥ ପାଇଁ ଉଭୟ ଲeEୀ ଓ ମଉଜ ଦରକାର
କରkି କି m ବି େବକକୁ ନି ¬ିୟ କରି େଦବା -ାରା ମାନବି କତାର eୟ ହୁଏ
ଓ ସବୁ ଠୁ अଧି କ eତି ନି ଜର ହW େହାଇଥାଏ, େସ କଥାକୁ ଏ ମଣିଷ
ଭୁ ଲି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ରାତି ପାହି ଶୁକବାର େହେଲ ଶହ ଶହ େଛଳି
କୁ କୁ ଡ଼ା କାଟି ପକାଏ ନାରୀ ନୂ ତନ ସୃିର ସା, ତା,ୁ ଜୀବନ
େକୗଶଳର ଶି eା େଦବା ପରିବେ\ ଆେମ अସyାନ କରୁେଛ କି m ସ ାଥ
ପାଇଁ ରଜସ ଳା ପୃଥିବୀକୁ ପଜ
ୂ ା କରୁେଛ
ରଜ, ଓଡ଼ି ଆ ପର"ରାର ଏକ अନତମ ପବ ଯାହା ଆବହମାନ
କାଳରୁ ଓଡ଼ି ଶାର ପୁରପଲୀେର ଖୁବ୍ ଯାକଜମକେର ପାଳି ତ େହାଇ
ଆସୁଛି ରଜ ଶ¨ର ଉ¡\ି, ରାଜନ ଧାତୁ ରୁ ଆସି अଛି , ଯାହାର अଥ
େହଉଛି ର ଲଗାଇବା ରଜ ପବ ସହି ତ ଏହାର ପତe ସ^f
ପଫୁଲ କୁ ମାର

ନଥିେଲ ମଧ ପେରାeେର ରହି ଛି ମନେର ର ଲାଗିବା ଓ ମନ

େଗାgାୟତ

ଆନpିତ େହବା ସାହି ତିକ ମାନ,ର ପରି କନାେର ସମାନ अଥ
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ରେଖ େସୗରମାନ େଜ., अଥାତ ବୃ ଷ ମାସର ମାସାk ବା େଶଷ ଦି ନ ଓ ଆଷାଢ଼ ବା
ମି ଥୁନ ମାସର ସଂକାkି ବା ପଥମ ଦି ନ ଓ ତହW ପରଦି ନକୁ ରଜପବ କୁ ହାଯାଏ ଏହି
ତି ନିଦିନ ପୃଥିବୀ ରଜସ ଳା େହବାର ଶା¦େର ବ$ନା କରାଯାଇଛି  ଏହି ତି ନିଦିନ ହଳ,
ଖନନ, ବୀଜବପନ ଓ କୃ ଷିକାଯ ନି ଷି େହାଇଥାଏ ¦ୀ େଲାକମାେନ ଏହି ତି ନିଦିନ
େରାେଷଇ କରkି ନାହW ଭୂ ମି ଉପେର ଖାଲି ପାଦେର ଚାଲkି ନାହW ଶା¦େର अଛି ;

“ବୃ ଷାେk ମିଥୁନସାେଦୟୀ ତତଦି ତୀେୟ ଦି ନ ତୟନ
ରଜସ ଳା ସାତ ପୃଥିବୀ କୃ ଷିକମ ବି ଗହତ”
ଲୁ େଡ଼ା, କବାଡ଼ି , ତାସପାଲି , ପୁଚି ଇତାଦି େଖଳେର ସମେ] ଏହି ତି ନିଦିନ ମ·ି
ରହି ଥାkି  ପି ଠାପଣା, ଆ^ ଓ ପଣସ ବାସାେର ଗଁା ଦାw ମହକି ଉେଠ ସମୟର ସୁअେର
ଆେମ ଆଜି ଭୁ ଲି ଯାଇଛୁ ଆମର ପକୃ ତ ପରିଚୟ ଆେମ ନି ଜ ହାତେର ନି େଜ ଆମ
ବି େବକର େବକ େମାଡ଼ି ଚାଲି ଛୁ ଆେn, अଥାତ୍ ଏହି ପବ ଆଜି କା ଦି ନେର କମଶଃ
ହି ଂସତାକୁ ପଶୟ େଦଇ ଚାଲି ଛି ଶା¦ପୁରାଣ, ପଥା-ପର"ରାକୁ ଭୁ ଲି ଯାଇ ଆେମ ଭୁ ଲ
କରୁନାହଁୁ ତ? ବା]ବି କ ପାଠକ ବfୁ , ଏହି ପବ େକବଳ ଆମର ସଉକ ଓ eଣିକ ଆନp
ମଧେର ସୀମି ତ ନ ରହି ମୁଖତଃ ତି ନିଟି ଦି ଗ ପତି ଗୁରୁତ ରଖି ପାଳି ତ େହବାର
ଆବଶକ କେର ଯଥା; ଜୀବନଚଯାରୁ କୁ ସଂ;ାରର ଦୂ ରୀଭୂ ତକରଣ, ପରି େବଶ
अନୁ ଚି kା, ରେଜା ଗୁଣର ନି ୟଣ
ପଶ ଉେଠ ରଜ ପବ ସହ ଏହାର ସାମ~ସ କଣ? ଯଦି ଆେମ ଉo ପବର
ମହତକୁ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ଭାବେର अନୁ ଧାନ କରି ବା ଏବଂ ସ"କତ କରି ବା େତେବ ନି ିତ
ଆେମ ଦୃ ଢ଼ ଚି \େର କହି ବା େଯ ଉo ପବର ପଗତି ଓ ସଂ;ାର ସହ ସାମ~ସ ରହି ଛି
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ତଥା େମୗଳି କତା ରୂପେର ପgଦ ପ+େର ଜୀବନଚଯାରୁ କୁ ସଂ;ାରର ଦୂ ରୀଭୂ ତକରଣ,
ପରି େବଶ अନୁ ଚି kା, ରେଜାଗୁଣର ନି ୟଣ ଆଦି ସାରାଂଶ ରହି ଛି ଶା¦ କେହ େଦହକୁ
ସ\, ରଜ, ତମ ଗୁଣ ାନେର ଓ ପମାଦେର ନି ଯୁo କରାଏ ଏହି ତି େନାଟି ଗୁଣ ଜୀବ
ପକୃ ତି ରୁ ଜାତ ରେଜାଗୁଣ ରାଗାତEକ, ଏହା ତୃ {ା ଓ ଆସoିରୁ ଜନିE ଥାଏ ମନୁ ଷ
ପାଖେର ରେଜାଗୁଣ ବୃ ି ଲାଭକେଲ େଲାଭ ପବୃ \ି, ବି ଷୟ ଲି ପ୍ସା ଓ अଶାkି ଜେନE ଓ
େଶଷେର ଦୁ ଃଖେର ପରି ଣତ ହୁଏ ରେଜା ଗୁଣରୁ େଲାଭ ଜେନE अତି ବଡ଼ୀ ଜଗନ ାଥ ଦାସ
ଭାଗବତେର େଲଖି ଛkି ;

“କାମ ବାପାର ତୃ {ା ମଦ

ସବସକଳ ମତି େଭଦ

ଯଶ ପତି .ା ସୁଖ ଇgା

େଲାେଭ େଦବତା ମଦୀeା

ଉଦମ ବୀଯ ପରିହାସ

ରୁେନ ଉdାହ ]ୁàିଆସ ”

ମାନବ ସମାଜ ଯେଥ ଜାଗତ ରହି େଲ େଲାଭ, अତଧି କ ମାୟା, ବି ଳାସ ପଛେର
ମୃଗତୃ {ା େଦୗଡ଼ ନ ଦଉଡ଼ି ବା]ବ ସୁଖ ଓ ଶାkି ପା େହବ େଗାଟିଏ ଉଦାହରଣ େନଇ
ବୁ ଝି ବାକୁ ଗେଲ ଆେମ ନି େ ବୁ ଝି ଯିବା େଯ ଆେମ କାହWକି ଏପରି ଭାବୁ  େଲାକଟିଏ ମନ
ଦୁ ଃଖେର କେହ, େଯ ଏଥର ଗୁରୁବାରେର ରଜଟା ପଡ଼ି ଗଲା, ଆମି ଷ ଖାଇ େହବନାହW
େଦଖm, େଗାଟିଏ ପେଟ େସ େଲାକ ଗୁରୁବାର अଥାତ ଲeEୀ,ୁ ଚି mଛି अଥାତ ଜୀବହତା
କଥା ଚି kା କରୁନାହW ସ ାଥ ପାଇଁ ଉଭୟ ଲeEୀ ଓ ମଉଜ ଦରକାର କି m ବି େବକକୁ ନି ¬ିୟ
କରି େଦବା -ାରା ମାନବି କତା eୟ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁ ଠୁ अଧି କ eତି ନି ଜର ହW େହାଇଥାଏ,
େସ କଥାକୁ ମନୁ ଷ ଭୁ ଲି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ରାତି ପାହି ଶୁକବାର େହେଲ ଶହ ଶହ େଛଳି
କୁ କୁ ଡ଼ା କାଟି ପକାଏ ବା]ବେର ରଜ ମଉଜ କଣ ଏହି अନି ୟkି ତ ରେଜା-ଗୁଣର
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ନଉକାେର ସମୟ ନଦୀକୁ ପାରି େହଉଥିବ? ଆମକୁ ଚି kନ ଓ ମାନସି କତାେର ପରି ବ\ନ
ଉପେର ଗୁରୁ\ େଦବାେର ସମୟ ଖ କରି ବାର ସମୟ ଆସି ଛି
ଓଡ଼ି ଶା ଏକ ରeଣଶୀଳ ସମାଜର ସଂ;ୃତି କୁ ବହନ କରି ଆସି ଛି କି m ସଂ;ାର
ମଧେର अପସଂ;ୃତି ଓ अfବି ଶାସକୁ ପଶୟ େଦଇ ଆଜି ଭୁ ଲ ମଧ କରିଚାଲି ଛି अଥାତ
ରଜ ପବେର ରଜସ ଳା ବସୁମତୀକୁ ସ ାନ କରାଇ ଧପ
ୂ , ଦୀପ, ଚpନ, ଚୁ ଆ ଓ ହଳଦୀ
େଦଇ ପଜ
ୂ ା କରୁଛୁ ଶା ଓ ଖୁସିେର କୃ ଷକର ଆନp କହି େଲ ନ ସେର କାରଣ ରଜସ ଳା
ବସୁଧା ଆଜି ଉ¡ାଦନeମ ବି ଚରା ଝି अଟିଏ ରଜସ ଳା େହେଲ, ତା ପାଇଁ अେନକ ବାରଣ
ବବା ମଧ ଆମ ସମାଜେର अଛି  ବା]ବେର ଏହି ିତି େର ଝି अଟି ପରି ¬ାର,
ପରି gନ ତାର ଶି eା ପା େହବା ଉଚି ତ େକଉଁ ଏକ ପତି କାେର ପଢ଼ି ଥିଲି େଯ େଗାଟିଏ
ପତି .ାନେର ରଜସ ଳା ମହି ଳା ମାନ,ୁ ଚି ହଟ କରିବାପାଇଁ ମୁଖ ଫାଟକେର ଯଟିଏର
ବବା କରି ଦି ଆଯାଇଛି  ଏହା ମହି ଳା ସମାଜପତି अସyାନର କଥାଟିଏ ନାରୀ ନୂ ତନ
ସୃିର ସା, ତା,ୁ ଜୀବନ େକୗଶଳର ଶି eା େଦବା ପରି ବେ\ ଆେମ अସyାନ କରୁେଛ,
କି m ସ ାଥପାଇଁ ରଜସ ଳା ପୃଥିବୀକୁ ପଜ
ୂ ା କରୁେଛ
ଓଡ଼ି ଶାେର ଏହା ଏକ अନତମ ପବ େଯଉଁଥିେର କମରୁ ବି ରତି ପା ମାନବ ସମାଜ
ଏକତି ତ େହାଇ अନୁ ଚି kା କରିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଥାଏ ରଜେର ଧରି ତୀମାତାର ସୁଖ
ନି ଦାେର ବାଘାତ ନ ଆଣି अଥାତ ଶ¨ପଦୁ ଷଣ ନ କରି ଘୃତଦାହ, ଓ ପଜ
ୂ ା େହାମେର ମନ
େଯାଗ କରି ବାେର ବି ଶର ମଳ ସାଧି ତ େହାଇଥାଏ ଜୀବହତା କରି ନୃ ଶଂସତାର
ସାମାଜି କ ପରି େବଶ ସୃି ନ କରି ଶାkି ପି ୟ କାଯକରି ତଥା ପରି େବଶ ସnfୀୟ ନି u\ି
େନବା-ାରା ଉଭୟ ସାମାଜି କ, େଭୗତି କ ପରି େବଶର ବି କାଶ ସେ ସେ ସାରା ସମାଜକୁ
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अଦୃ ଶ eତି ରୁ ବ|ାଇବାକୁ େଚା କରାଯାଇପାେର ବା]ବି କ ଆେମ, ରଜପବର ମହତ
ଓ ମହ\ଭାବେର ଏହି ତି ନି କଥାେର ନି ଜକୁ ନି େୟାଜି ତ କରି ବା -ାରା ସମ], ମନେର
ରଜ ଏକ େପରଣା ଓ अkଃ अଭିେପରଣ ସୃିକାରୀ ମାଧମ ରୂେପ अଭିହି ତ େହବ ଏବଂ
ସାରା ବି ଶପାଇଁ ପଗତି ଓ ସୁତାର ଏକ ଉତ୍େପରକ ରୂେପ କାଯ କରି ବା ଯାହାକି ଆମକୁ
ଏକ ଦୃ ଢ଼ ଭବି ଷତ ଆଡ଼କୁ ଆେଗଇ େନବ ଏ ସମ] କାଯକରି ଆେମ ଭାତୃ ତେବାଧର
ଝୁଲଣାେର ଝୁ ଲି େଲ, ଦି ନକ ପାଇଁ ନୁ େହଁ , ବରଂ ସାରା ଜୀବନ ରଜ ପରି ଲାଗିବ

ଶି eକ ପଶି eକ, ଶି eକ ଶି eା ଓ ପଶି eଣ ପତି .ାନ ମୟୁରଭ~, ବାରି ପଦା
ଭାମଭାଷ : ୯୧୭୮୧୧୧୦୧୮
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ମନ ମpିରେର ଆନp ଆରତୀ
ସଂସାେର ପଜା କହି େଲ େକବଳ ମନୁ ଷମାନ,ୁ ବୁ ଝାଏ ନାହW ।
ଯାହା ଦୃ ଶ କି ^ା अଦୃ ଶ, ଚଳ କି ^ା अଚଳ, ଜୀବk କି ^ା ଜଡ - ସବୁ
େହଉଛkି ପଜା । ତାରି ଭିତେର ଆମ ଭଳି ପଜାମାେନ ବି ଗଣତି
ହୁअkି

। ପଭୁ

ପରେମଶ ଶୀଜଗନ ାଥ େହଉଛkି

ଏହି

ସମ]

ପଜାମାନ, ପି ତାମାତା । େସଥିପାଇଁ େସ ସମ],ର ପାଣ ଠାରୁ ପି ୟ
ବfୁ । ସତେର କଣ େସ ପାଣଠାରୁ ପି ୟ ? ହଁ , अନୁ ଭବ ସି  େହେଲ
ତାହା ଜଣାପେଡ । ସମ], ମଧେର ଆତEା ଭାେବ େସ ବି ଦମାନ
अଛkି । ବି ଦାର अଧି ପତି ଭାେବ ଆnମାନ,ୁ ଆତEକଲାଣର ମାଗ
େଦଖାଉଛkି । ଏହି ସମଗ ସଂସାରେର ଆମକୁ ଯାହା ଜନ ଓ ଧନ
େବାଲି ପତୀତ େହଉଛି , ତାହା ଧନମଣି, अବଦାନ । େତଣୁ ଶାଳୁ
େଯେତେବେଳ अବଗତ ହୁଏ, ସବୁ ତ ପଭୁ ଜଗନ ାଥ, େସେତେବେଳ ହW
େସ ଜଗନ ାଥ,ୁ ପାଣଠାରୁ अଧି କ େପମ କେର ।
ପୁଣି େସ अନୁ ପମ ରୂପ େଦଖି ଭo େମାହି ତ ହୁଏ । ମୃଦୁମp ହସ

ମନେର ଆନpର ଜୁ ଆର ସୃି କେର । ମଧୁର ଶୀମୁଖ େଦଖି ଭoକୁ

େକାଟିନିଧି ପାଇଲା ପରି अନୁ ଭବ ଆେସ । ଶୁଭା ଶାମଳ େହାଇବି
ସବା ଏେତ ସୁpର େଯ ଥରକେର ଆଖିପେୂ ର ନାହW । ପତି ମୂହୂତେ
 ର
େଦଖିବାକୁ ଇଛାହୁଏ େମା ପଭୁ ,ୁ
ଶୀ अଖw

। େମା ଆଖିେର ସବୁ େବେଳ

ନାଚି ଉେଠ ନର ନାରାୟଣ, ପଦEେଲାଚନ ଚକାନୟନ । ନି ତ
ନି ରଂଜନ, ରୂପ େଯେତଥର େଦଖିେଲ ବି ନୂ ଆ ଲାଗୁଥାଏ । ନୂ ଆ

ଉନEାଦନା ସୃି ହୁ ଏ । ପଭୁ କଣ ପୁରୁଣା ହୁअkି ? ନି ତ ନୂ ଆ ନୂ ଆ
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ରୂପେର ଭoକୁ ଦଶନ େଦବାେର ତ ତା,ର ଆନp ।
ପଭୁ , ସହ ଭoର ମାନସ ମି ଳନ ହୁଏ । ମନ ଓ ହୃଦୟେର ମି ଳନ ହୁଏ ।
େସତି କିେବେଳ ଆନp ରୂପକ ଆରତୀ କରି ପଭୁ ,ୁ ସମପଣ କେର । ପଭୁ , ଦଶନ

ଫଳେର ସୃି େହଉଥିବା ଆନp ଲହରୀ ମାଧମେର ହୁଏ ଏହି ଆରତୀ । ମୁକୁp ମୁରାରୀ
ମନର ସବୁ ବି କାର ଓ ଯଣା ଦୂ ର କରkି । ପଭୁ ,ୁ ଦଶନ କରି ଆନp अନୁ ଭବ କରି ବା
ହW ଭo ପାଇଁ ଯ । ଯେଶର, କରୁଣାବତାର, ଜଗତର ଜନକ ଓ ଜଗତ ଠାକୁ ର
େହଉଛkି ଏହି ଯର ମୂଳାଧାରା, କାରଣ ଓ କାରକ ମଧ । େସଠି ଆଉ କଣ ଦରକାର
େହବ େଯ ! ଭଗବାନ, ସାକାର ରୂପକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ପଜ
ୂ ାପୀଠ ଳୀ ଯି ବା ହୁଏତ

ସବୁ େବେଳ ସnବ େହାଇନପାେର । କି m ସଦାସବଦା ପଭୁ , ପାଇଁ ମନମpିରେର ଆନp

ଯ କରି ବା अତି ସହଜ । अେନକ କରୁଛkି । େଯଉଁମାେନ କରୁନାହାkି , େସମାେନ
ଆରn କରm ।
େଯମି ତି ଫୁଲରୁ ଭମର ପରାଗ ସଂଗହ କରି ଆନp ପାଏ, େସହି ପରି ପଭୁ
ପାଦପଦEର ପରାଗ ଶ କରି ଆନp ଓ ବି େଭାର ହୁଏ ଶାଳୁ । ପି ୟ ପରମାତEା
େହଉଛkି

ପରମ

ପୁରୁଷ

अଥାତ୍

େଯ

େକବଳ

େଶ.

ନୁ ହଁ kି,

େଦଖାଯାଉଥିବା ସବୁ େଶ.ମାନ,ର ମଧ େଯ ସୃିର କାରଣ ।

ଆମ

ଆଖିେର

ତା,ୁ ଆେମ କଣ

େଦଇ अବା ସm କରି ବା ? େସ କଣ ବା ଚାହାkି ? ଆମର ଆନp ପାଇଁ ଆେମ ତା,ୁ
ଆରଧାନା କରି ବା, ପଜ
ୂ ାନା କରି ବା । ଆନp ଯ ପାଇଁ ପଭୁ ଆରଧନା ହW ଆବାହନୀ
ମ ରୂେପ କାଯ କରି ବ । େସଥିେର ହW ପଭୁ େମାହି ତ ହୁअkି । ଆେମ ଏହାକୁ अନୁ ଭବ
କରି ପେୟାଗ କରି େଦଖିବା ଓ ଜୀବନେର ଦି ବ ପରି ବତନ ଜାଣିପାରି ବା ।
ଦୀeା ମି ଶନ, ପି ପିଲି, ପୁରୀ, େମା – ୭୦୦୮୮୧୬୮୯୧
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ସଡକ ଦୁଘଟଣା
ସଡକ ଦୁ ଘଟଣାର କାରଣ ଓ ନି ରାକରଣ
ଏେବ ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣା ସବୁ ଠାରୁ ଚି kାର କାରଣ େହାଇଛି 
ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣା ଏକ अତି ସାଧାରଣ କଥାେର ପରିଣତ େହାଇ ଯାଇଛି 
ପରି ିତି ଏପରି େହଲାଣି େଯ ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆେମ
ଏପରି अଭ େହାଇଗଲୁ ଣି େଯ ତା’ର ଭୟାବହତାକୁ ଆଉ ଉ\ମ
ରୂେପ ବୁ ଝି ବାକୁ ସeମ େହଉନାହଁୁ  କି m େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ନି ଜ
େଲାକ ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାେର ଆହତ େହବାର ଖବର ପାଉ େସେତେବେଳ
ଆେମ अତଧି କ ବି ଚଳି ତ େହାଇଯାଉ ନି ଜ େଲାକ,ର ଦୁ ଘଟଣାର
ଖବର ମି ଳିେଲ ପତି ଦିନ ଶୁଣୁଥିବା ବା ଖବର କାଗଜରୁ ସଡ଼କ
ଦୁ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇଁ େଯମି ତି ବୀତୃହ େହାଇ ଚୁ ପ ରହି ଯାଉଥିଲୁ
େସପରି ହୁଏ ନାହW ଆଉ ଆେମ अତି ଦୁ ଃଖେର ଭାିପଡୁ  କହି ବାର
ଉେqଶ େହଲା େଯ ଆମକୁ ପତି ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାକୁ अତି ଗnୀର
ସମସା ରୂେପ ଭାବି , ତI’ର କାରଣ अନୁ ସfାନ କରି ଯଦି ହୁଏ େତେବ
ତI’ର ପତି କାର କରିବା ଉଚି ତ
ଶୀ ରମା କାk ମିଶ

ସଡ଼କ

ଦୁ ଘଟଣା

େକେବବି

କାହାରି

ସହି ତ

େହାଇପIେର

ସଡ଼କେର ଯାତାୟାତ କରି ବା ସମୟେର ଆମକୁ ଉପଯୁo ସାବଧାନତାର
ସହି ତ ଗତି କରି ବାକୁ େହବ, ନେଚତå କି ଛିବି अଘଟଣ େହାଇପIେର
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ମେନ ରଖିବାକୁ େହବ େଯ ପତି ଦୁ ଘଟଣାର କି ଛି କାରଣ ରହି ଥାଏ, ବି ନା କାରଣେର
ଦୁ ଘଟଣା େକେବବି ହୁଏ ନାହW େତଣୁ କରି ଆଗରୁ ସୁରeା ପତି ଯତ ବାନ େହେଲ ସବୁ
ଦୁ ଘଟଣାକୁ अତି କମ କରାଯାଇ ପାରି ବ ଦୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପେର କାହାରିକୁ େଦାଷ
େଦଇ ବା ନି ଜ ଭାଗକୁ େଦାଷେଦେଲ କି ଛି ବି େହାଇ ପାରି ବନାହW େବଳ ଥାଉଥାଉ
ନି ଜକୁ ମାନସି କ, ଶାରୀରି କ ଏବଂ ଯାkି କ ଉପାୟେର ସୁରeିତ ରଖିବାକୁ େହବ
अଧୁନା ସମେ] ସଡ଼କ ବବହାର କରି ବା ପାଇଁ ଏକ ପକାର ଭାବେର ବାଧ
କହି େଲ ଚେଳ, କାରଣ ଘେର ଥାଇ କରି ତ କି ଛିବି େହବନାହW ପେତକ କାଯ ପାଇଁ
ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାରି ସଡ଼କ ଉପରକୁ ଯି ବାକୁ ହW େହବ ଘରଠାରୁ ଯେଥ ଦୂ ରେର ନି ଜର
ବବସାୟ କରି ବା ପାଇଁ, େଦୖ ନିକ ନି ଜ अଫିସକୁ ଯି ବା ପାଇଁ, େରାଜଗାର କରି ବା ପାଇଁ,
ପି ଲାମାେନ ଘରଠାରୁ ଯେଥ ଦୂ ରକୁ ;ୁଲ ଯି ବା ପାଇଁ, ପତି ଦିନ ପେତକ ବoି ସଡ଼କ
ମାଗକୁ ବବହାର କରkି  ସମେ] ସବୁ ସମୟେର ଠି କå ସମୟେର ପହଂଚି ବା ପାଇଁ ଏକ
ପକାର ପତି େଯାଗିତା କରkି ସଡ଼କ ଉପେର ଶୀଘ ପହଂଚି ବାର ଏହି ମାନସି କ, ଶାରୀରି କ
ଏବଂ ଯାkି କ ପକି ୟାେର ତି େଳ ମାତ अସmଳନ େହେଲ ସଡ଼କ ଉପେର ଦୁ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ
ଏବଂ ତାହା ଫଳେର ଯେଥ ଧନ ଓ ଜୀବନ ହାନି େହାଇଥାଏ
ଦୁ ଘଟଣାର ଭରଣା େହଉ ବା ନ େହଉ କି m ‘ଦି ନଯାଏ ଚି ହ ରହି ଯାଏ’ କାରଣ
ଦୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି କ ଓ eତ େଦଇଯାଏ ଯାହା ସାରାଜୀବନେର ମଧ ପର
ୂ ଣ
େହାଇପାେର ନାହW ବ\ମାନ ଆମ ରାଜ ଏବଂ େଦଶେର ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାର ସଂଖା ବଢ଼ି
ଚାଲି ଛ ଓ େସହି अନୁ ପାତେର ମୃତୁହାର ମଧ ବଢ଼ି ଚାଲି ଛି ବି ଗତ ବଷ ସଡ଼କ
ଦୁ ଘଟଣାେର ପାୟ ୨ ଲe େଲାକ,ର ମୃତୁ େହାଇଥିଲା अସମୟେର ଏହି ସବୁ
ମୃତୁଜନି ତ କାରଣରୁ ଆମର ସାମାଜି କ ଏବଂ ଆଥକ अବାେର ମଧ अେନକ eୟeତି
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େହାଇ ଚାଲି ଛି
ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣା ବଢ଼ି ବା ଚି kାଜନକ େଦଶେର ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣା ବଢ଼ି ଛି, ୨୦୧୪
ତୁ ଳନାେର ୨୦୧୫େର ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣା ସଂଖା ବୃ ି ପାଇବା ଚି kାଜନକ ‘ଭାରତେର
ସଡ଼କ

ଦୁ ଘଟଣା

ରି େପାଟ’ େର

ପକାଶି ତ

ତଥ

अତk

ଚି kାଜନକ

େବାଲି

କୁ ହାଯାଇପାେର ତଥ ଆନୁ ଯାୟୀ ୨୦୧୫େର େଦଶେର େମାଟ ୫ ଲe ୧ ହଜାର
୪୨୩ଟି ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି େସଥିରୁ ୧ ଲe ୪୬ ହଜାର ୧୩୩ ଜଣ ପାଣ
ହରାଇଛkି  ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାେର ପାଣ ହରାଇବା େeତେର ଓଡ଼ି ଶା ଚତୁ ଦଶ ାନେର
ଥିବାେବେଳ ଆହତ େeତେର -ାଦଶ ାନେର ରହି ଛି ୨୦୧୫େର ଓଡ଼ି ଶାେର େମାଟ
୧୦,୫୪୨ଟି ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣା େହାଇଛି େସଥିମଧରୁ ୪୩୦୩ ଜଣ,ର ପାଣହାନୀ
ଘଟିଥିବା େବେଳ ୪୧୪୨ ଜଣ ଆହତ େହାଇଛkି ଏବଂ ୨୩୭୭ ଜଣ ସାମାନ ଆହତ
େହାଇଛkି  କି m ଦୁ ଘଟଣାରୁ ୧୬୮ ଜଣ େସୗଭାଗ ବଶତଃ ବ\ଯାଇଛkି  ୨୦୧୪
ତୁ ଳନାେର ଓଡ଼ି ଶାେର ୨୦୧୫େର ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣା अଧି କ େହାଇଛି  ୨୦୧୪େର ୯୬୪୮ଟି
ଦୁ ଘଟଣା େହାଇଥିବାେବେଳ ୨୦୧୫େର ୧୦,୫୪୨ଟି ଦୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି
ବ\ମାନ ବି ଶେର ସବୁ ଠାରୁ अଧି କ ଦୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସଡ଼କ ଉପେର ଆେଗ ଆେମ
ସବୁ ଦୁ ଘଟଣା କହି େଲ କଳ କାରଖାନାେର ସଂଘଟିତ େହଉଥିବା ଶମି କ ଦୁ ଘଟଣା ଉପେର
େବଶୀ େଜାର େଦଉଥିଲୁ କି m ଏେବ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି  ଏେବ େବଶୀ ଦୁ ଘଟଣା ଘଟୁ ଛି
ସଡ଼କ ଉପେର ଏବଂ ଏହା ଫଳେର େକେତ ସହସ ନି uାପ ଜୀବନ ନ େହଉଛି ତାହା
ବି ଚାର କେଲ ଏହା ଏେବ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମସା ରୂେପ ବି ଦମାନ େହାଇଛି  ସଡ଼କେର
େହଉଥିବା ଦୁ ଘଟଣା ସାଧାରଣତଃ ନି ମ ଲି ଖିତ କାରଣ ମାନ, େଯାଗଁୁ େହାଇଥାଏ :* अଧି କ େବଗେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା
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* େହଲେମଟ ପରି ବoିଗତ ସୁରeା ଉପକରଣର ବବହାର ନ କରି ବା
* ନି ଶାଦବ େସବନ କରି େଯପରି ମଦ ପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା
* अଧୁନା ଗାଡ଼ି ମଧେର ଦି ଆଯାଇଥିବା ସି ଟ େବ° ପରି ସହାୟକ ଜି ନିଷର ବବହାର ନ
କରି ବା
* ଏବଂ अତି କମ ବୟସର ଯୁବକ େଯଉଁ ମାନ,ର ଦାୟି ତ ାନ େହାଇନାହW େସମାନ,ୁ
ବାଇକ ପରି ଗାଡ଼ି କି ଣି େଦବା ଇତାଦି 
ଉପେରାo କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର ପାଳନ କରି ଆେମ ଦୁ ଘଟଣା ଜନି ତ
ମୃତୁ ସଂଖାକୁ କମାଇ େଦଇ ପାରିବା ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ ଲe କରାଯାଇଛି େଯ
ବି କଶି ତ ରା ମାନ,ର ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାର ସଂଖା ବି କଶି ତ ରାମାନ,ର ସଂଖା ଠାରୁ
ଯେଥ କମ ଦାରି ଦ ଓ ସେଚତନତାର अଭାବ େଯାଗୁ ବି କାଶଶୀଳ େଦଶ ଗୁଡ଼ିକର
ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣା अଧି କ େହାଇଥାଏ େବାଲି ଏକ अନୁ ମାନ କରାଯାଇଛି  କାରଣ ଯାହା
େହଉନା କାହWକି ଏେବ ସମୟ ଆସି ଛି ଆମ ସମ],ୁ ଏହି ସମସାର ନି ରାକରଣ ପାଇଁ
ଚି kା କରିବାକୁ େହବ ନି ମଲିଖିତ େକେତାଟି କଥା ଉପେର ବି ଚାର କରାଯାଇପାେର :
୧. ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣା ନି ରାକରଣର ସବୁ ଠାରୁ ପଥମ ପଦେeପ େହଲା ସୁରeା ସେଚତନତା
କାଯକମ ଉପେର ପ$
ୂ  ରୂେପ ଧାନ େଦବା, ;ୁଲ ପି ଲାମାନ, ଠାରୁ ଆରnକରି ଘେର
ଘେର ଏହି ସେଚତନତା କାଯକୁ କରିବାକୁ େହବ ଏହା ସହି ତ ଦୁ ଘଟଣା ସମୟେର
ଉପଯୁo ପାଥମି କ ଚି କିdାର ବବା କରି ବାକୁ େହବ
୨. ସଡ଼କେର ଗତି ନି ୟଣ କରି ବାର ବବା କରି ବାକୁ େହବ, अତଧିକ େବଗକୁ
ନି ୟଣ କରି ପାରି େଲ अଧି କାଂଶ ଦୁ ଘଟଣା ଘଟkା ନାହW
୩. ସଡ଼କେର େଯଉଁମାେନ ନି ୟମ ମାନୁ ନାହାkି େସମାନ,ୁ ଉପଯୁo ଦw ବି ଧାନ କରି
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Magazine Downloaded from www.aahwaan.com

ଏବଂ ଡାଇଭି ଲାଇେସନ୍ସକୁ ରq କରି 
୪. ସଡ଼କେର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ୪୦ ରୁ ୫୦ କି .ମି .ପତି ଘ¤ା େବଗେର ହW ଯି ବା କଥା ତା’ ଠାରୁ
େବଗେର ନ ଯାଇ ପାରି ବା ପାଇଁ ବବା କରି ବା
୫. अଧୁନା अେନକ ଯାkି କ ଉନ ତି େହାଇଥିବାରୁ ଟIଫିକåକୁ अେଟାେମଟିକå ଶୃଳି ତ
କରି ବା
୬. ସଡ଼କ ସୁରeା ଉପକରଣ େଯପରି େହଲେମଟå ଓ ସି ଟåେବ° ଆଦି ର ବବହାର
ଉପେର େଜାର େଦବା, ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ି େଲ କେଠାର ଦwର ବବା କରି ବା
୭. ଘରର ମୁରବୀମାେନ ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳି କା ମାନ,ୁ କସିE ନå କାେଳ ସଡ଼କ ଉପେର
ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ अନୁ ମତି ନ େଦବା
୮. ପତି ରା]ାର ସମୟାନୁ ସାେର ମରାମତି କରିବା ସରକାର,ର ଦାୟି ତ, ଖରାପ ସଡ଼କ
ସବୁ କୁ ସଜାଡ଼ି ବା ଦାରା अେନକ ଦୁ ଘଟଣା ଆେପ ଆେପ ଦୂ ର େହାଇଥାଏ
୯. ସଡ଼କେର ବାହନ ଚଳାଉଥିବା େବେଳ ଯଦି େକହି ନି ଶା େସବନ କରି ଥାଏ ତା, ପତି
କେଠାର ଦw ବି ଧାନ କରି ବାର ବବା
୧୦. ସଡ଼କେର ଥିବା େଜବା କସି ଂ ସବୁ ର ଉପଯୁo ବବହାର େହବା ଉଚି ତ
୧୧. ଦୁ ଇ ଚକି ଆ ଯାନର ର କଳା ନ େହାଇ ଲାଲ ବା अନ ର େଯଉଁ ଗୁଡିକ ରାତି େର
ମଧ ସହଜେର େଦଖିହୁଏ େସଥି ପତି ଧାନ େଦବା
୧୨. ସଡ଼କେର ଗତି ନି ୟଣ କରି ବାପାଇଁ ଉପଯୁo ାନେର ହ"ସå ମାନ ବବହାର
କରି ବା
୧୩. ଭାରି ଯାନ ମାନ,ର ର ଆଗେର ଓ ପଛେର ହଳଦି ଆ େହବା ଦରକାର
୧୪. ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର େବକå ଠି କ ଭାବେର କାମ କରୁଥିବା ଦରକାର
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୧୫. ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାନ,େର ୫ କି .ମି . ଭିତେର େହାେଟଲ ଆଦି ଥିବା ଦରକାର
୧୬. ସରକାର କମି ସନେରଟå େପାଲି ସ ବବା କରି ବା ଦରକାର େଯଉଁମାେନ ଦୁ ଘଟଣା
ପରବ\ ୀ କାଯେର ସହାୟତା କରି ବା ସହି ତ ଉପଯୁo ଦw ବି ଧାନ କରିବା ସହି ତ ସଡ଼କ
ନି ୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର ପାଳନ କରାଇ ପାରି େବ
‘ସଡ଼କ ସୁରeା ଜୀବନ ରeା’ େସାଗାନåଟି ବି ଭିନ ଟIଫିକ େପା, ବସå, ଏବଂ
अନାନ ାନେର େଦଖିବାକୁ ମି ଳୁଛି  ଏଥି ସହି ତ ଧୀେର ଗାଡ଼ି ଚଳାm, ଓଭରେଟକå
କରm ନାହW, ‘ଦତ ଗତି ମହା ବି ପ\ି’ ଭଳି ସଡ଼କ ସୁରeା ନି ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଳକମାନ,ୁ
ସତକ କରୁଛି  ତା ସେ\ ପତି ବଷ ସଡ଼କ ଦୁ ଘଟଣାେର अେନକ ଧନ ଓ ଜୀବନ ହାନି
େହଉଛି  େଗାଟିଏ ପେଟ ରା]ାର ଦୂ ରାବା ଓ अନ ପେଟ ଚାଳକମାନ,ର େବପରୁଆ
ଗାଡ଼ି ଚାଳନା अଧି କାଂଶ ଦୁ ଘଟଣାର କାରଣ େହଉଛି ଏବଂ ମୃତୁକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି
ପରି ବହନ अଧି କାରୀ, ଠାରୁ କି ଛି अଥ ବି ନିମୟେର ନି ବଘେର अନଭି  େଲାେକ
ଲାଇେସନ୍ସ

ପାଇଯାଉଛkି ,

ଗାଡ଼ି

ଗୁଡ଼ିକର

ଫିଟେନସå

ମଧ

अନାୟାସେର

ହାତଗୁଂଜାେଦଇ ମି ଳିଯାଇ ପାରୁଛି  ସବୁ ]ରେର ସମେ] ଯଦି େକବଳ ମାତ ଲୁ ନ
କରି ବାର ଉେqଶ ରଖି କାଯ କରି େବ େତେବ ସଡ଼କ ସୁରeାର ସମାଧାନ କି ପରି େହାଇ
ପାରି ବ?
ସଡ଼କ ବବହାରକାରୀମାନ, ନି ମେk େକେତକ ସତକତା ମୂଳକ ସୂଚନା :
* ଦୁ ଇ ଚକି ଆ ଯାନ ଚଳାଇବା ସମୟେର ଉଭୟ ଚାଳକ ଓ ସହଯାତୀ ‘ଆଇ. ଏସ. ଆଇ’
ମାକ (ISI mark) ଥିବା େହଲେମଟ ବବହାର କରm
* ନି ିତ େବଗ ଠାରୁ अଧି କ େବଗେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏକ ଦwନୀୟ अପରାଧ
* ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟେର ସହଯାତୀ, ସହ କଥାବାତା କରm ନାହW
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* ରାତି ସମୟେର ପାକ ଲାଇଟ, ପଛ ଲାଇଟ, ଏବଂ ଡି ପର ଲାଇଟର ସଠି କ ବବହାର
କରm
* अେଟାରି Åାର ଡାହାଣ ପେଟ େକୗଣସି ଯାତୀ ଚଢ଼m ବା ଓହାm ନାହW
* ରା]ାେର ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଟIଫିକର ନାଲି ବତୀ ଜଳୁ ଥିେଲ, ନି ିତ ଭାବେର अଟକି
ଯାଆm
* ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟେର େମାବାଇଲ େଫାନର ବବହାର ସ"ୂ$ ଭାବେର ନି ଷି
କାରଣ ଏହା ଦାରା अେନକ ଦୁ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର ମାନm
* ଗାଡ଼ି େର େକୗଣସି ଦହନୀୟ / ଜଳନଶୀଳ ପଦାଥ ନି अm ନାହW, କାରଣ ଏହା ଦାରା
अଗି କାw ଘଟିପାେର
* ବି ଦାଳୟ କ\ୃ ପe ଓ अଭି ଭାବକ ମାେନ ବି ଦାଥୀମାନ, ନି ରାପଦ ଯାତାୟତ ପତି
ଧାନ ଦି अm
* ବି ନା ଡାଇଭିଂ ଲାଇେସନ୍ସେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏକ ଦwନୀୟ अପରାଧ
* ନି ଶା େସବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇେଲ ପଥମ अପରାଧ ପାଇଁ ୬ ମାସ େଜଲ କି ^ା ୨୦୦୦
ଟଂକା େଜାରି ମାନା କି ^ା ଉଭୟ ଦwେର ଦwିତ େହାଇ ପାରkି  ପରବ\ ୀ अପରାଧ ପାଇଁ
୨ ବଷ େଜଲ ଦw କି ^ା ୩୦୦୦ ଟଂକା େଜାରି ମାନା କି ^ା ଉଭୟ ଦwେର ଦwିତ େହାଇ
ପାରkି 

ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮, େଶୖ ଳଶୀ ବି ହାର
ଭୂ ବେନଶର - ୭୫୧୦୨୧
େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨
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ନାରୀ
‘ନାରୀ’ େକେତ ସୁpର ଶ¨ଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ େକେତ ଭଲ ଲାେଗ
କାନକୁ  ଈଶର, ସବୁ ଠୁ ସୁpର ସୃି କୁ ଆେଡ଼ ନାରୀ, େସଇଥିପାଇଁ
ଏହି ଶ¨ଟି ଶୁଣିଲା ମାେତ ମନେର ଆ,ି େହାଇଯାଏ ସୁpର େକାମଳ
େସହଭରା ପତି ଛବି ଟିଏ େକେତ େଯ ରୂପ ତା’ର... ମା, ଭଉଣୀ, ¦ୀ,
ଝି अ, େବାହୁ, ସଖୀ କି m ସବୁ ରୂପେର ସମ],ୁ େସ ଭଲ ପାଏ,
ଖୁସିେଦଇ ଚାେଲ କାହା ପାଖରୁ କି ଛି ଆଶା ନ ରଖି ଜୀବନ ବ|ିଯାଏ
ହି pୁ ଶା¦ अନୁ ସାେର େଯଉଁଠି ‘ନାରୀ’ର ସyାନ କରାଯାଏ ନାହW,
େସଠି ଈଶର ମଧ ବାସ କରkି ନାହW େସଥିପାଇଁ େଦବୀ,ୁ ମାଆ
େବାଲି ସେ^ାଧନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ ଜ
ୂ ା କରାଯାଏ ସମଗ ସଂସାରଟା
ସେତ େଯମି ତି ‘ନାରୀ’ ବି ନା अସnବ ମୃତୁର େକାଳେର େଶାଇ
ଜୀବନକୁ ଜନE େଦବାର ଶoି େକବଳ ‘ନାରୀ’ର ହW ରହି ଛି େତଣୁ
ନାରୀ,ୁ ଉଚି ତ ସyାନ େଦବା ଓ ତା’ର ଗାରି ମାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା
ଆମର କ\ବ େହବା ଉଚି ତ
ଏ ସବୁ ପଢ଼ି ବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନି ୟ, କି m ଥେର ଭାବି
ମି ତା ବହEା

େଦଖିେଲ ଏ ସବୁ େକବଳ ଖବର କାଗଜ, ପତି କା, ବହି ର େଲଖାେର ହW
ସୀମି ତ େହାଇ ଯାଇଛି  ନାରୀ ତାର अ]ିତକୁ ପମାଣ କରି ବାପାଇଁ
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େଯେତ ଲେଢ଼ଇ କେଲବି ସେତ େଯମି ତି ଏ ପୁରୁଷ େକୖ pିକ ସମାଜ ତାକୁ eତବି eତ
କରି ବାେର ବ] ଆଜି ବି େସ ପରାଧୀନା, େକେବ ମଯାଦା ରeା କରିବା ପାଇଁ ତ
େକେବ କ\ବର େବାଝ ତେଳ ଚାପି େହାଇ ନି ଜ ଇgାେର ବ|ିବାର अଧି କାର େସ
ହେରଇ ବସି ଛି ନି ଜ ମନକୁ ମାରି ସବୁ ସହି ବାଉ ପଡୁ ଛି କଣ ପାଇଁ? ସ ାଧୀନ ଭାରତେର
ବି ଏକା ଘରୁ ବାହାରି ବାକୁ अସୁରeିତ େକବଳ କି ଛି ରoପି ପାସୁ ରାeସ ମାନ, ପାଇଁ ଯି ଏ
ଭୁ ଲି ଯାଉଛି ତାର ଜନE ମଧ େସହି ‘ନାରୀ’ େକାଳରୁ ହW େହାଇଛି 
ଆଜି ବି େକେତଜଣ ନାରୀ େଯୗତୁ କ ନି ଆଁେର ବଳି ପଡୁ ଛkି େସ କଥା ଭଗବାନ ହW
ଜାଣkି  େକେତ କୁ ନି କେଇ ଏ ଦୁ ନି ଆକୁ ଆସି ବା ଆଗରୁ ହW ଆଖି ବୁ ଜୁ ଛkି 
େକେତଜଣ ଶି eାଗହଣରୁ ବ|ିତ େହଉଛkି  ସରକାର,ର ସବୁ ଆଇନ କାନୁ ନ କୁ ଆେଡ଼
ବାଟବଣା େହାଇ ପଡୁ ଛି େସମାନ, ପାଖେର
େକେତଦି ନ ଆଉ ଏମି ତି ଚାଲି ବ? ସମେ] ଏ ପଶେର ହW ସୀମି ତ  ଉ\ର
କାହାପାଖେର ନାହW
େବଳ ହଁୁ ସାବଧାନ େହବା ଉଚି ତ ପରି ବ\ନର ବି ଗୁଲ ବଜାଇବାର ସମୟ ଆସି
ଯାଇଛି  ସମାଜକୁ ଧଂସ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ବାରୁ େରାକି ବାର अଛି  ପକୃ ତି ର ଏ ସୁpର ସୃି
ନାରୀକୁ ରeା କରିବାର ସମୟ ଆସି ଛି ଆଉ ଆରn ଆଉ େକଉଁଠୁ ନୁ େହଁ , ନି ଜ ଘରୁ ହW
ଆରn କରm କାରଣ ସବୁ ନାରୀ ଚାହାkି େକବଳ ସyାନ, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଗକୁ
ବଢ଼ି ବାର େପରଣା... ଆଉ ତା ବଦଳେର अଜାଡ଼ି ଦି अkି ନି ଜ ଜୀବନର ସବୁ କି ଛି
ବାରି ପଦା, ମୟୁରଭ~, ଓଡ଼ି ଶା
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ତୁ ହି ତୁ

[ ସଂଗୀତଭି\ିକ ଚି ତକ ]
ସତଜି ତ ଏେ¤େଟରି େମ¤ ଏବଂ अଶି ନୀ ପଧାନ, ଦାରା ନି ମତ
ଏକ ଭିନ ସାଦର ମୁଜି କାଲ ସଟ  ଫିଲE ‘ତୁ ହି ତୁ ’ର େଟଲର ଇତି
ମଧେର ଜ଼ୀ ମୁଜି କ ଓଡ଼ି ଆ ୟୁ ଟୁ ବ ଚାେନଲେର ରି ଲିଜ େହଇ
अନଲାଇନ୍ ଓଡ଼ି ଆ େଗା.ୀମାନ,େର ଚହଳ ସୃି କରି ସାରି ଛି ଏହି
ମୁଜି କାଲ ସଟ  ଫିଲEର ପେଯାଜନା ଭାର ସnାଳି ଛkି अଶି ନୀ ପଧାନ
अନି ଲ େବାଇତି

ଏଥିେର ଗୀତ େଲଖି ଛkି - अମର କୀ{ା, ସଂଗୀତ େଦଇଛkି -ଗେଣଶ
ପସାଦ, ଗୀତ ଗାଇଛkି - ସବି େଶଷ ମି ଶ, କାହାଣୀ - अନି ଲ କୁ ମାର
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େବାଇତି , ସର - ଆର େଜ େସାମ, ମୁଖ ଭୂ ମିକାେର अଛkି ବି ଶଜି ତ ମି ଶ, ମାନବୀ ଏବଂ
अଶି ନୀ ପଧାନ ଶ¨ अଳ,ରଣ ଏବଂ ଭିଏଫଏÅେର अଛkି अଭିଜି ତ ମହାପାତ,
ସୁଭଜୀତ ଦାଶ, େଦେବp ମାଝୀ

ସି େନେମାେଟାଗାଫିେର अଛkି ସତଜି ତ, अନି ଲ

ପାତ ସହ ନି େqଶନା େଦଇଛkି ସଂଜୀବ କୁ ମାର େବାଇତି  ନି େqଶନା େଦଇଛkି
ସତଜି ତ ଖୁବଶୀଘ ‘ତୁ ହି ତୁ ’ ମୁଜି କାଲ ସଟ  ଫିଲEର ସ"ୂଣ  ଭିଡ଼ି ଓ ଜ଼ୀ ମୁଜି କ ଓଡ଼ି ଆ
ୟୁ ଟୁ ବ ଚାେନଲେର ମୁoିଲାଭ କରିବ
ଏହି ମୁଜି କାଲ୍ ଭିଡ଼ି ଓର अନଲାଇନ୍ ପସାର ଏବଂ ସହାୟକ अଛkି ଆହାନ ଓଡ଼ି ଆ
ପରି ବାର ଆଗାମୀ ଦି ନେର अେନକ ଭିଡ଼ି ଓ ଖା¤ି ଓଡ଼ି ଆେର ନି ମା ଣ କରିବାର ଲe
େନଇ ଆେମ ଓଡ଼ି ଆ ମୁଜି କାଲ୍ ଏବଂ eୁଦ ଚଳି ତକୁ ପେଯାଜନା କରି ବାକୁ େଯାଜନା
କରି ଛୁ
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ବି େଶଷ ସୂଚନା
ଆହାନ ଇ-ପତି କାର ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ : ନେଭ^ର ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରି ଖ : ୩ ନେଭ^ର ୨୦୧୮
େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍େର ସବ୍େଜ୍ େଲଖିେବ :
Your name (ଆପଣ,
(ଆପଣ, ନାମ)
ନାମ) : November 2018
େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼ ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ
ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହW ହାତ େଲଖାକୁ
ଫେଟା ଉଠାଇ କି ^ା ;ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍େମ¤୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ]େଲଖା
ସୁpର ଓ ପଠନେଯାଗ େହବା अନି ବାଯ, ନେଚତ ଯଦି ପକାଶନେର େକୗଣସି ତଟି ରେହ
େସଥିପାଇଁ ସ"ାଦକ ଦାୟୀ ରହି େବ ନାହW
ଯଦି ଗ ବା କାହାଣୀ କି ^ା ପବf ପଠାଉଛkି େତେବ ଧାନ ଦି अm, ପେତକ ଶ¨
ମଧେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଛାଡ଼ି େବ, କମା, ପ$
ୂ  େଛଦ, ଯୁoାeର ଆଦି
ବାକରଣ ତଟି ପତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରି େବ ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ
ପକାଶନେର अେହତୁ କ ବି ଳ^ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସnବ େହଉଛି ଆପଣ, ନି କଟେର
ଥିବା େକହି ଓଡ଼ି ଆ ବfୁ , -ାରା ନି ଜ େଲଖାକୁ ସଠି କ ଭାବେର ପରୀeା କରି ନି अm
େଲଖା ସହି ତ ନି ଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍ ଫେଟା (ଯଦି ନାହW, େତେବ ଭଲ
େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁpର ଫେଟାଟିଏ) ସହି ତ ନି ଜର ଠି କଣା େଲଖି ପଠାଇେବ
ଆମର େଲଖା ସଂଗହ ଇେମଲ୍ :

aahwaan@gmail.com
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ବି େଶଷ ସୂଚନା

ଦୟାକରି ପେତକ ମାସର ସଂ;ରଣ ନି ମେk େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁ ଇଟି
େଲଖା ହW ପଠାm କି ଛି ବfୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚି kାେର ପକାଇ
େଦଉଛkି  ଆେମ େସ ମଧରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସyଖୀନ େହଉଛୁ
ସୂଚନାେଯାଗ େଯ କି ଛି ବfୁ ବି ଗତ ମାସେର अନୁ ନ ଦଶରୁ अଧି କ କବି ତା
ପଠାଇଛkି  ଏହା-ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବÅ ଭ\ େହଉଛି ଏବଂ ସ"ାଦନା
କାଯେର ବାଧା ସୃି େହଉଛି 
ବାର^ାର अନୁ େରାଧ ସେ\ अେନକ ବfୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା
ପଠାଉଛkି  ଏହା ଫଳେର ଆମକୁ ସ"ାଦନା ପବ
ୂ ର
 ୁ अନୁ ନ अାଧିକ ପୃ.ା
ନି େଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି ଏବଂ ଏଥି ପାଇଁ ପତି କା ପକାଶନେର ବି ଳ^ େଦଖା
େଦଉଛି  ଦୟାକରି ନି ଜସ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକାସ×୍ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର
ପଠାm ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁ ନାହାkି ତା େହେଲ अନ ଉପାୟ କରm
ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥି ବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍ ଫାଇଲେର ପଠାm
ହାଟ୍ସଆପ୍େର େଲଖା ପଠାm ନାହW ଏହା ସ ୀକାଯ େହବନାହW େକବଳ
ଇେମଲ୍ -ାରା ହW େଲଖା ପଠାm

ପତି କାେର ଥିବା ବାକରଣଗତ ତଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ eମାପାଥୀ 
ଆମ ଇେମଲ୍ ଠି କଣା :

aahwaan@gmail.com
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ବି େଶଷ अନୁେରାଧ
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ଏକ ବବସାୟି କ ବା अଥ ଲାଭକାରୀ ପତି କା ନୁ େହଁ  େତଣୁ
ଏହାର ପକାଶନ େହତୁ େହଉଥିବା ସମ] ଖ ବoିଗତ ଭାବେର କରାଯାଏ େଯେହତୁ
ଏକ ପତି କା ପକାଶନେର अେନକ ସମୟ ଏବଂ ଖ ସାମି ଲ େହାଇଥାଏ, େତଣୁ ଏହି
ପତି କା ପକାଶନେର अେନକ ସମୟେର अେହତୁ କ ବି ଳ^ ହୁଏ
େତଣୁ ପାଠକ ଏବଂ େଲଖକ ମାନ,ୁ अନୁ େରାଧ େସମାେନ େଲଖା େଦବାପେର
ଦୟାକରି ପତି କାର ପକାଶନ ପଯk अେପeା କରm ଆପଣ େଲଖା ପଠାଇଥିବା
ଇେମଲ୍ -ାରା ମଁୁ ବoିଗତ ଭାବେର ଆପଣ,ୁ ଜଣାଇବି 
ଦୟାକରି େଲଖା େକବଳ ଇେମଲ୍ -ାରା ହW େପରଣ କରm ହାଟ୍ସଆପ୍ ଯଦି ଓ
ଏକ ସରଳ ବବା କି m ପତହ େମାେତ अନୁ ନ ପା|ଶହ େମେସଜ୍ ମି ଳୁଥିବା େହତୁ
ଆପଣ, େଲଖାକୁ ସnାଳି କରି ରଖିବା କି ^ା େସହି େଲଖାକୁ ପୁଣିଥେର ଇେମଲ୍ -ାରା
ପଠାଇବା କି ^ା କ"ୁ ଟରକୁ ବାହାର କରି ବା ସnବ େହଉନାହW
ଯଦି ସnବ େହଉଛି ଦୟାକରି ନି ଜସ େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଇେଲ
ଆେମ ଆପଣ, େଲଖାକୁ ପତି କାେର ାନ େଦବାକୁ କୁ ାେବାଧ କରି ବୁ ନାହW अଧି କାଂଶ
ବfୁ ହାତ େଲଖା କି ^ା ଟାଇପ୍ େହାଇଥିବା େଲଖାକୁ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ -ାରା ପଠାଉଛkି ଯାହା
ଫଳେର ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖାକୁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁ ଛି , ଯାହା
ସମୟସାେପe ଏବଂ େସଇଥିପାଇଁ ପକାଶନେର ବି ଳ^ ମଧ େହଉଛି 
ଆହାନ ଇ-ପତି କା ସ"ୂ $ ନି ଃଶୁ' ବି ତରଣ େହତୁ ଡା େଜାତି ପସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପତି .ି ତ ଓ ପକାଶି ତ | Aahwaan.com | 541

